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RESUMO 

A localidade Carioca configura-se como uma comunidade rural localizada no município 

de Morro do Pilar, na região do Médio Espinhaço de Minas Gerais, e é afetada pelo 

empreendimento pleiteado pela holding Manabi S.A., atual MLog e também pelo 

mineroduto Minas-Rio da multinacional Anglo American. O projeto aqui chamado 

Manabi consiste na instalação de uma mina a céu aberto e estruturas adjacentes no 

município de Morro do Pilar, além de um mineroduto de 511 km de extensão para o 

transporte do minério até o litoral do Espírito Santo, visando a exportação do produto. O 

empreendimento se encontra em fase inicial de licenciamento, obtendo apenas a licença 

prévia que permite os estudos iniciais para analisar a viabilidade do projeto na 

localidade. Os moradores do Carioca foram procurados diversas vezes pelo 

empreendedor no que diz respeito ao reassentamento da comunidade para dar lugar à 

usina de beneficiamento do projeto. Os Estudos de Impacto Ambiental do 

empreendimento não consideraram Carioca enquanto uma comunidade. Por contraste, 

esta pesquisa entende Carioca como uma comunidade compreendida por laços de 

reciprocidade, sociabilidade e memórias em comum. A negação desta condição 

reproduz os processos de dominação e silenciamento vividos durante gerações pelas 

famílias da localidade. Nesse sentido, essa monografia visa compreender, a partir das 

memórias e histórias contadas pelos moradores, e também dos silêncios entre uma 

narrativa e outra, como a localidade Carioca é produzida, explicitando suas relações 

desiguais de poder reproduzidas por gerações. 

 

Palavras-chave: Mineração, comunidade tradicional, neoextrativismo, poder, 

silenciamentos; Morro do Pilar; Projeto Manabi; Manabi, MLog. 
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Introdução 

 

O Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais, o GESTA/UFMG, desenvolve, 

desde o ano de 2011, pesquisa e extensão sobre a temática dos conflitos socioambientais 

decorrentes de empreendimentos minerários no estado de Minas Gerais. Em meados do 

ano de 2014, o grupo foi procurado por moradores de um dos distritos do município de 

Ferros/MG, afetado pelo empreendimento minerário pleiteado pela holding
1
 Manabi 

S.A., que buscavam a assessoria técnica e a conhecida expertise do grupo no âmbito dos 

conflitos gerados por grandes empreendimentos. Entre os anos de 2011 e 2015 a 

Manabi S.A., empresa de capital aberto e sede no Rio de Janeiro, dedicou esforços para 

viabilizar um complexo minerário em Minas Gerais visando a extração de minério de 

ferro até um terminal portuário no litoral de Linhares/ES para estocagem e exportação.  

As bases do empreendimento estão previstas para os municípios de Morro do Pilar e 

Santa Maria do Itabira, localizados em região limítrofe aos grandes paredões rochosos 

constituintes da cordilheira do Espinhaço-Meridional e do Parque Nacional da Serra do 

Cipó (RIBEIRO & BORGES, 2016).  

Como em quase todos os povoados que se formaram no estado de Minas Gerais 

nos tempos do Brasil colonial, à exemplo de Ouro Preto, Diamantina e Mariana, a 

mineração sempre esteve presente na história do município de Morro do Pilar. A 

extração do ouro, seguida da exploração do minério de ferro, bem como da instalação da 

primeira siderúrgica do país evocam, segundo Nogueira (1996), historiador local, um 

pensamento regional de vocação natural do município para a economia minerária. 

Segundo Nogueira (1996) desde o inicio, no ano de 1815 até o ano de 1820, a Real 

Fábrica de Ferro do Morro do Pilar produziu 5.819 arrobas e 8 libras de ferro, das quais 

mais da metade, foram para a extração de diamantes. Assim, o município possui uma 

histórica exploração dos recursos minerais, desencadeada desde os tempos do Brasil 

colônia.  

                                                           
1
 “Entende-se por holding aquela sociedade que se dedica ao controle de outras sociedades através da 

participação no capital social [...] As holdings são sociedades não operacionais que tem seu patrimônio 

composto de ações de outras companhias. São constituídas ou para o exercício do poder de controle ou 

para a participação relevante em outras companhias, visando nesse caso, constituir a coligação. 

Sociedades de participação acionária que não praticam operações comerciais, mas apenas a administração 

de seu patrimônio. Quando exerce o controle, a holding tem uma relação de dominação com as suas 

controladas, que serão suas subsidiárias” (CARVALHOSA, 2009:14). 
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Este trabalho é, portanto, fruto de pesquisas que tiveram inicio no ano de 2014, 

logo quando entrei para a equipe de bolsistas de extensão do GESTA, percurso 

essencial para viabilizar meu aprendizado a partir de levantamento bibliográfico sobre 

conflitos ambientais e mineração, bem como as experiências proporcionadas por 

trabalhos de campo que culminaram nesta monografia. No ano de 2014, o grupo iniciou 

pesquisas inseridas no projeto “Nova fronteira minerária, land-grabbing e regimes 

fundiários: consequências socioambientais e limites da gestão de conflitos”, financiado 

pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).  

Inicialmente o desenvolvimento da pesquisa deveria abarcar os municípios 

afetados por toda a estrutura do projeto Manabi.  Entretanto, as pesquisas em torno da 

mina prevista para o empreendimento, localizada em Morro do Pilar/MG, não puderam 

ser desenvolvidas em função do acirramento dos conflitos locais, sobretudo 

desencadeados por posicionamentos do poder público municipal
2
. Assim, seguimos a 

pesquisa pelo trajeto previsto para o mineroduto do empreendimento, concentrando os 

trabalhos de campo no distrito de Sete Cachoeiras e na comunidade rural de Cachoeira 

do Tenente, ambos localizados no município de Ferros/MG, o município com maior 

área de extensão do mineroduto. As monografias dos pesquisadores Ribeiro (2015), 

Sperling (2016) e Zambotti (2016), que foram, também neste período, bolsistas do 

GESTA, abordam temas como, por exemplo, o modus operandi da empresa Manabi 

S.A., o empreendimento Manabi em contexto amplo de mercado internacional e as 

questões de subalternização dos sujeitos que permeiam as localidades rurais. A presente 

monografia esta centrada nas análises sobre a comunidade de Carioca, localizada na 

zona rural de Moro do Pilar, mas cujo estatuto de comunidade é negado pelos estudos 

de impacto ambiental da Manabi S.A. 

Com efeito, no ano de 2014, anteriormente ao acirramento dos conflitos, 

pesquisadores do GESTA, acompanhados de técnicos da Fundação Palmares e do 

Procurador da República em Minas Gerais, visitaram em diferentes momentos as 

comunidades rurais do município de Morro do Pilar. Os objetivos das visitas foram 

                                                           
2
 No ano de 2014 uma pesquisadora do GESTA foi agredida verbalmente e empurrada por um 

funcionário da prefeitura de Morro do Pilar/MG, tendo sua fala cessada na 88ª Reunião Ordinária da 

URC-Jequitinhonha, reunião pública que pautava a liberação da licença prévia para empreendimento 

minerário Manabi S.A. O ocorrido foi documentado pela coordenação do GESTA em forma de dossiê 

entregue à reitoria da UFMG e de trabalho por mim apresentado no formato de pôster no XVII Encontro 

de Extensão da UFMG, no ano de 2015, sendo considerado trabalho de relevância acadêmica pelos 

organizadores do evento.  
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documentar e visibilizar os possíveis danos socioambientais ocasionados pelo 

empreendimento Manabi que não estavam previstos no Estudo de Impacto Ambiental 

do empreendedor, sobretudo no que se refere à tradicionalidade das comunidades locais. 

Tais visitas culminaram na nas Notas Técnicas de Campo (ARAÚJO. E; TEIXEIRA, R; 

ZHOURI, A., 2014a; 2014b), que foram utilizadas como subsídio para a escrita de 

documentos que denunciavam as falhas do EIA/RIMA quanto às comunidades locais 

junto ao Ministério Público. As Notas à que tive acesso, antes mesmo de ir para campo, 

foram a Segunda Nota Técnica de Campo – Morro do Pilar/MG (ARAÚJO. E; 

TEIXEIRA, R; ZHOURI, A., 2014a) e Terceira Nota Técnica de Campo – Morro do 

Pilar/MG (ARAÚJO. E; TEIXEIRA, R; ZHOURI, A., 2014b) e serviram como base 

para minhas idas à campo, bem como para a produção desta monografia. 

Já no final de 2015, mudanças políticas e administrativas no contexto do 

município de Morro do Pilar permitiram avaliar a retomada das pesquisas no local com 

nível maior de segurança. Foi então que, em fevereiro de 2016, já como bolsista de 

iniciação científica (CNPq), fui pela primeira vez em Morro do Pilar. Nesta ocasião, 

minha ida ao Carioca, juntamente com um colega do GESTA, visava acrescentar 

informações às Notas Técnicas de Campo (ARAÚJO. E; TEIXEIRA, R; ZHOURI, A., 

2014a; 2014b). Foi, portanto, neste contexto, que conheci a comunidade Carioca que, 

afetada pelo empreendimento Manabi e por seu vizinho “Minas-Rio”
3
, seria 

futuramente escolhida como locus de pesquisa para desenvolvimento desta monografia.    

Contextualizando o campo na comunidade do Carioca 

 

Certa vez, conversando com um amigo, indaguei-me sobre qual seria o tema de 

pesquisa abordado em minha monografia. Quando entrei no GESTA como bolsista de 

extensão, em janeiro de 2014, pouco sabia sobre o campo ambiental ou a temática dos 

conflitos ambientais. Não conhecia ainda o Mapa dos Conflitos Ambientais de Minas 

Gerais, um dos principais produtos dos trabalhos de pesquisa e extensão do núcleo, e 

que hoje está inserido em um projeto mais amplo chamado Observatório dos Conflitos 

                                                           
3
 O Projeto Minas-Rio, em operação desde 2015, é um empreendimento de domínio da corporação inglesa 

Anglo American plc, detentora de uma cava a céu aberto de 12 km de extensão na Serra da Ferrugem, nos 

limites de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, Médio-Espinhaço mineiro, sub-bacias do 

Alto Santo Antônio e Rio do Peixe. Adquirida por uma operação financeira envolvendo a empresa MMX, 

é composta por um mineroduto de 525 km distribuídos em 32 municípios mineiros e cariocas até o Porto 

de Açu em São João da Barra, Rio de Janeiro (RIBEIRO, 2015:35). Para mais informações sobre este 

caso emblemático, consultar as monografias das autoras e ex-bolsistas do GESTA Abreu (2014), Godinho 

(2014), Martins (2014) e Ferreira (2015), disponíveis em http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/.  

http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/
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Ambientais
4
. A caminhada trilhada ao longo de três anos junto ao GESTA/UFMG, 

somada às reflexões que pude fazer em conjunto ao grupo, bem como as disciplinas 

acessadas por mim no curso de graduação, fizeram com que eu visse na mineração um 

trabalho de importante relevância acadêmica, resultando nesta monografia. Importante 

não apenas por ser uma atividade crescente no estado de Minas Gerais, mas por retratar 

visões de mundo que se sobrepõem a partir de diversas formas de capitais 

(BOURDIEU, 2003) e de lógicas excludentes.  

Apesar dos trabalhos de campo desenvolvidos em outras comunidades afetadas 

pelo empreendimento da Manabi, como Sete Cachoeiras e Cachoeira do Tenente, dos 

quais participei como bolsista de extensão, a escolha da comunidade do Carioca para o 

desenvolvimento desta monografia e se deu a partir de duas visitas de campo, realizadas 

em diferentes momentos. Como já foi dito, minha primeira ida ao Carioca, 

acompanhada de um colega do GESTA, tinha como objetivo a produção de um relatório 

final de pesquisa interno ao grupo, tratando das questões que envolviam as minas e 

estruturas adjacentes do projeto Manabi, no município de Morro do Pilar. 

A comunidade Carioca localiza-se a quinze quilômetros da sede do município de 

Morro do Pilar e compreende cerca de quinze famílias
5
 que se relacionam em dois 

diferentes níveis de sociabilidade. A rua os diferencia dos outros moradores do Carioca, 

e a denominação do que eles conhecem como Carioca os diferencia das outras 

comunidades vizinhas. O nome Carioca se deve, segundo os moradores, à uma antiga 

fazenda localizada na região, onde morava um pesquisador que, segundo Dnª Teresa, 

uma das mais velhas moradoras do Carioca, veio pesquisar as panelas de barro da 

região. De acordo com esta moradora, o pesquisador era de origem do Rio de Janeiro e, 

por isso, ficou conhecido como a fazenda do Carioca. Contudo, tal historia se passa no 

início do século XIX, antes da ida dos atuais moradores para a localidade.  

Minhas idas à comunidade se deram, em uma primeira vez, no ônibus escolar 

que faz o trajeto entre as comunidades rurais e a sede municipal, através de uma estrada 

de terra, levando as crianças e os adolescentes, de forma gratuita, para a escola. Nesse 

ônibus, é permitido também o transporte de passageiros não-estudantes e é dessa forma 

                                                           
4
 Que pode ser acessado em http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/ 

5
 Informação retirada da Terceira Nota Técnica de Campo – Morro do Pilar/MG (ARAÚJO. E; 

TEIXEIRA, R; ZHOURI, A., 2014b. 
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que a maioria dos moradores das localidades faz o trajeto entre as comunidades e o 

município.  

Minha hospedagem se deu na sede do município, em um pequeno hotel dentre os 

vários que foram construídos no município à espera da mineração. O ônibus que sai de 

Belo Horizonte às seis horas da manhã, com destino à Carmésia, para em Morro do 

Pilar às dez horas e trinta minutos. Em minha segunda ida à campo, dirigi-me ao hotel, 

deixando minhas coisas acomodadas e direcionei-me ao restaurante, moderno e 

construído também à espera da mineração, como fiz da outra vez. Entretanto, neste dia, 

soube que o ônibus escolar estava estragado havia mais de quinze dias e, por isso, o 

trajeto até o Carioca estava sendo feito apenas de carro.  

Para mim, aquela situação foi rapidamente resolvida. Sem carro, bastou apenas 

que eu movimentasse meu capital social e simbólico, à luz do que nos diz Pierre 

Bourdieu (2003), e pedisse ao dono do hotel em que estava hospedada que pudesse 

verificar se havia alguém disponível para me levar à comunidade.  Rapidamente meu 

problema foi solucionado e, pelo valor de sessenta reais, Luan levou-me e buscou-me 

em horário combinado. Contudo, tal ocasião me colocara diante de minha primeira 

situação de campo: os moradores do Carioca, em sua maioria trabalhadores rurais, 

crianças e adolescentes não tinham acesso, havia mais de quinze dias, à sede municipal 

através do transporte ao que a prefeitura deveria disponibilizar.   

Em meu primeiro trabalho de campo na comunidade, enquanto Dnª Teresa me 

mostrava o quintal de sua casa, ressoava-me a frase que havia lido alguns dias antes de 

ir para campo no Estudo de Impacto Ambiental (EIA), apresentado pela subsidiária da 

Manabi S.A., Morro do Pilar Minerais S.A.: “Esta área, chamada de Carioca, não 

representa uma comunidade reconhecida pelo poder público e nem mesmo por sua 

população, não tendo sido detectada relação direta de parentesco ou características 

históricas comuns”. (GEONATURE. EIA-MOPI-002-03/12-v1, p. 32). Aquelas poucas 

horas em campo já me davam alguns indícios do quão frágil tal argumentação se 

apresentava.   
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Figura 1: Dnª Teresa mostra o quintal para mim, em primeira visita a campo. Foto: Gabriel Ribeiro, 

26/02/16.  

Os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) referentes a um empreendimento fazem 

parte da primeira etapa do processo de licenciamento ambiental. Assim, o EIA/RIMA 

deveria servir de suporte para as outras etapas do processo, indicando a viabilização ou 

não do empreendimento. Contudo, Zhouri & Oliveira (2013), mostram-nos que o 

processo licenciatório faz parte um projeto muito mais amplo do que se faz perceber. 

Assim, no caso da mineração, o licenciamento ambiental está imerso em um projeto de 

nação exportadora de matéria-prima e em um Estado que oferece subsídios para que tais 

projetos ocorram, tendo como eixo central a premissa do desenvolvimento.  

Nesse sentido, as falhas encontradas nos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) 

estão associadas à uma lógica em que os problemas ambientais são compreendidos 

como “meros problemas técnicos e administrativos, passíveis de solução por meio da 

utilização de novas tecnologias e de um planejamento racional” (ZHOURI, 2008:98), 

em que as dinâmicas locais e os modos de ser nessas localidades são tomadas como 

meros problemas capazes de serem solucionados a partir do uso da técnica, tornando 

impossível definir quais e como são as populações afetadas ou não por 

empreendimentos deste porte. A inivisibilidade dos usos tradicionais da terra, as 

relações com o ambiente e as relações de sociabilidade tornam este tipo de estudo frágil 
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e, ao mesmo tempo, poderoso enquanto consolidador de uma visão homogênea do 

conceito de atingido.  

O não reconhecimento da comunidade Carioca, compreendida por seus laços de 

parentesco, sociabilidade e memórias comuns, por parte da empresa, são resultados de 

procedimentos com relação aos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) burocráticos e 

insuficientes. Tais problemas procedimentais se relacionam a problemas estruturais, que 

se enquadram na lógica que Zhouri (2008) chamou de “paradigma da adequação 

ambiental”. Para a autora, os procedimentos que se dão no campo ambiental (ZHOURI, 

2008), são oriundos de um jogo político 

destinado a viabilizar o projeto técnico, incorporando-lhe algumas 

“externalidades” ambientais e sociais na forma de medidas mitigadoras e 

compensatórias, desde que essas, obviamente, não inviabilizem o projeto do 

ponto de vista econômico-orçamentário (ZHOURI, 2008:100). 

Dessa forma, no que Zhouri (2008) chama de campo ambiental, em que, como 

no sentido de campo bourdiano (BOURDIEU, 1990), os lugares estão especificamente 

demarcados, em situações permeadas por relações hierárquicas de poder, o “capital 

específico é caracterizado pela reputação técnica e científica dos agentes, pela 

“representatividade” de determinado segmento da sociedade e, finalmente, pelas 

relações pessoais” (ZHOURI, 2008). Na lógica do “paradigma da adequação ambiental” 

as comunidades que vivem a mercê do sistema ambiental encontram um campo onde a 

técnica se sobressai quando confrontada com outros conhecimentos ditos não-técnicos, 

em que o capital simbólico, como o jeito de falar ou as vestimentas de determinada 

pessoa, evoca voz e lugar especificamente demarcados.  

Contudo, para compreender as formas pelas quais os sujeitos são atingidos por 

empreendimentos de mega-mineração deve-se percorrer, de maneira mais aprofundada, 

as relações estabelecidas com o território em suas multiplicidades e complexidades 

(TORRES, 2013). Em situações anteriormente evidenciadas por pesquisadores, percebe-

se uma contraposição entre a relação das comunidades com a terra e entre as empresas 

capitalistas com a mesma. Para Zhouri & Oliveira (2014), em situações desse tipo, 

existem duas racionalidades em confronto: de um lado, populações “que resguardam a 

terra como patrimônio da família e da comunidade, defendido pela memória coletiva e 

por regras de uso e compartilhamento de recursos” (ZHOURI & OLIVEIRA, 2014:49); 

e de outro lado, existe o Estado e empreendedores que entendem o território como 

propriedade, a partir de uma lógica de mercado, passível de valoração monetária.   
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Assim, Zhouri & Oliveira (2010) argumentam ainda que, os processos de 

mobilidade do capital desterritorializado promovem, por um lado, deslocamentos 

compulsórios resultante de diversos projetos desenvolvimentistas e, por outro lado, 

produz localizações “especialmente visíveis na concretude das estruturas de exploração 

intensiva de recursos [...]. O controle sobre o potencial de mobilidade e dos fluxos 

coincide, nesses casos, com o controle sobre os territórios e seus recursos” (ZHOURI & 

OLIVEIRA, 2010:443).  

 Nesse sentido, escolhi a comunidade rural do Carioca para meu trabalho 

etnográfico a partir de uma identificação pessoal com a comunidade e pela maneira 

como os moradores abriram suas casas para nós, jovens pesquisadores, no primeiro 

campo. Sobretudo, o que me guiou a este trabalho foi o fato de entender que contar um 

pouco da história de vida daquelas pessoas, do enfrentamento aos processos 

expropriatórios e da luta quase que diária para reprodução de seus modos de vida diante 

de grandes fazendeiros, da tentativa de “modernização” promovida pelo Estado e de 

empresas multinacionais, se fazia importante diante da ameaça de um novo 

empreendimento minerário na região. Nesse sentido, entendo que o próprio modo de ser 

e estar no mundo dos moradores do Carioca é um processo de resistência a forças 

hegemônicas que tentam se sobrepor ao modo de vida tradicional dos moradores.  

 A comunidade, já afetada pelo empreendimento Minas-Rio, localizando-se 

poucos metros do caminho que percorre o mineroduto da Anglo American, deverá ser 

reassentada, caso o projeto Manabi se consolide. As narrativas obtidas durante a visita a 

campo evidenciam que a Manabi buscou viabilizar seus interesses econômicos, se 

antecipando ao próprio licenciamento ambiental, o que foi feito através de reuniões que 

buscavam a conciliação de onde seria o reassentamento, bem como a aquisição e/ou 

negociação de áreas de interesse do empreendimento. Assim, tratando-se de megas-

projetos desenvolvimentistas, Zhouri & Oliveira (2014), mostram-nos que  

Via de regra, tais comunidades rurais e ribeirinhas não só perdem a base 

material de sua existência, as condições ambientais apropriadas ao seu modo de 

produção – terras férteis agricultáveis, as beiras dos rios, as nascentes etc – 

como também suas referências culturais e simbólicas, as redes de parentesco 

estabelecidas no espaço, a memória coletiva assentada no lugar etc. Esse 

quadro é revelador, portanto, de uma situação de injustiça ambiental (ZHOURI 

& OLIVEIRA, 2014:51). 
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Figura 2: Povoado da comunidade Carioca e ao fundo mineroduto implantado pela Anglo American. Foto 

retirada das Notas Técnicas de Campo – GESTA/UFMG – 29/08/2014 

 Contudo, as narrativas que mais me marcaram durante as entrevistas em campo 

foram as que contavam sobre a vinda das famílias da comunidade. A referência aos 

tempos de fartura e de miséria identificavam os processos de expropriação que fizeram 

com que as famílias se mudassem para a localidade. As narrativas que evidenciavam o 

processo de expropriação vivenciado no passado, bem como, as iniciativas de 

deslocamentos e resistência que perpassavam diferentes gerações, contava-me sobre um 

histórico de subalternidade relacionado às memórias individuais e coletivas do grupo.  

Assim, o empreendimento minerário se parece, em uma lógica muito mais complexa e 

perversa, com os processos de expropriação vividos no passado.  

A proposta inicial desta monografia nasceu da expectativa de trabalhar, 

etnograficamente, os dados fornecidos pelo Estudo de Impacto Ambiental, 

especificamente ao apontar sobre a característica de “não-comunidade” do Carioca. 

Assim, o objetivo central deste trabalho foi, em primeiro lugar, conhecer as pessoas e os 

processos que constituem a localidade conhecida como Carioca e, ainda que de forma 

incipiente, dar visibilidade às suas histórias. A permanência em campo – ainda que curta 

devido aos constrangimentos entre poder público municipal e pesquisadores - e as 

entrevistas em profundidade visaram compreender a identidade social dessas famílias, 

sua história e relação com o lugar, admitindo a existência correlata de duas forças 
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opostas que atuam neste campo, sendo que em uma delas a terra ganha uma dimensão 

de patrimônio, subsidiado por uma memória coletiva (ZHOURI & OLIVEIRA, 2014; 

ARRUTI, 2005).   

Ao contrário de uma proposta que entende o “espaço ambiental” (ZHOURI & 

OLIVEIRA, 2014) quantitativamente, em que dimensões de energia, água, solo etc 

podem ser calculados, compreendemos os lugares como processos (APPADURAI, 

2004), e os aspectos que conectam as famílias ao território não serão analisados 

enquanto estáticos, mas como dinâmicas que se relacionam com os processos 

vivenciados na comunidade. Para que isso ocorra, devemos compreender as 

historicidades produzidas pela comunidade, a partir das narrativas construídas pelos 

moradores, em um contexto mais amplo de sua formação e ocupação territorial. 

O munícipio de Morro do Pilar: Morro de Gaspar Soares  

 

Inicialmente um distrito de Conceição do Mato Dentro, o Morro de Gaspar 

Soares tornou-se o município independente de Morro do Pilar em 12 de dezembro de 

1953, pela lei nº 1.039. Atualmente, a extensão territorial do município é de 477,548 

km² e, segundo dados do IBGE (2016), conta com 3.358 habitantes. Morro do Pilar 

compreende, além de sua sede, as localidades de Carioca, Ribeirão dos Porcos, Ponte de 

Cimento, Sabiá, Lavrinha, Facadinho, Chácara, Areias, Serra, Lapinha, Areias, Colônia 

e Tijucal.  

Minha primeira ida ao município ocorreu no mês de fevereiro e foi 

acompanhada de uma imensa admiração pela região. Enquanto o ônibus que, passando 

por Morro do Pilar faz o trajeto Belo Horizonte – Carmésia/MG, subia a Serra do Cipó, 

lembrava-me que estávamos diante do que convencionou-se chamar de Serra do 

Espinhaço, conhecida como a única cordilheira do Brasil. O nome Espinhaço foi dado 

por um geólogo alemão, numa referência a sua pequena variação longitudinal: uma 

espinha, uma linha quase reta, apontando Norte-Sul, percorrendo os estados de Minas 

Gerais e Bahia, mantendo, ao longo de seus mais de 1000 km, características 

semelhantes e absolutamente singulares
6
.  

                                                           
6
 Informação retirada do portal eletrônico http://www.serradoespinhaco.com.br/serra-do-espinhaco 

acessado em 27/10/2016. 

http://www.serradoespinhaco.com.br/serra-do-espinhaco
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O município de Morro do Pilar está localizado a 150 km da capital Belo 

Horizonte. Situado a 760 metros de altitude, encontra-se, segundo dados do IBGE, na 

região metropolitana de Belo Horizonte, mais precisamente na microrregião de 

Conceição do Mato Dentro. Em meio aos biomas da Mata Atlântica e cerrado, o 

município encontra-se incorporado à cadeia montanhosa do Espinhaço, localizada no 

planalto atlântico. Limitando com os municípios de Conceição do Mato Dentro, Santana 

do Riacho, Itambé do Mato Dentro, São Sebastião do Rio Preto e Santo Antônio do Rio 

Abaixo, o munícipio de Morro do Pilar faz parte da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, 

sendo cortado pelos Rios Santo Antônio, Picão, Preto, das Lages, e do Peixe (IBGE, 

2016).  

Figura 3: Localização do município de Morro do Pilar no estado de Minas Gerais. Fonte: 

Wikipedia, acesso em 11/11/2016. 
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Figura 4: Município de Morro do Pilar realçado em tom rosado. Fonte: Google Maps, acesso em 

11/11/2016. 

Parte do município está inserida em Unidades de Conservação (UCs). A 

principal delas é o Parque Nacional da Serra do Cipó, criado em 1984, abrangendo os 

municípios de Morro do Pilar, Jaboticatubas, Santana do Riacho, Morro do Pilar e 

Itambé do Mato Dentro. Há ainda a área de proteção ambiental (APA) Morro da 

Pedreira, criada em 1990, caracterizada como unidade de uso sustentável, abrangendo 

os municípios de Santana do Riacho, Conceição do Mato Dentro, Itambé do Mato 

Dentro, Morro do Pilar, Jaboticatubas, Taquaraçu de Minas, Itabira e José de Melo. Já a 

APA Rio Picão, criada em 1990, representa 14,7% do território total do município
7
.  

Segundo o Instituto Brasileiro de Florestas (IBF), atualmente o bioma conhecido 

como Mata Atlântica compreende 13,04% de todo o território brasileiro, sendo 

localizado em diversos estados do país, incluindo o estado de Minas Gerais. Por seu 

território estar coberto do bioma da Mata Atlântica, sabe-se que a região onde localiza-

se o município de Morro do Pilar sofreu, em diversos momentos, processos de 

devastação ocorridos no interior de toda a extensão da Mata. A chegada dos portugueses 

no Brasil desencadeou um processo de exploração de matérias-primas, bem como dos 

indígenas que aqui viviam. Ao se depararem com o território brasileiro, os portugueses 

                                                           
7
 Informações retiradas do portal eletrônico http://www.icmbio.gov.br/parnaserradocipo/quem-

somos.html acessado em 27/10/2016. 

http://www.icmbio.gov.br/parnaserradocipo/quem-somos.html
http://www.icmbio.gov.br/parnaserradocipo/quem-somos.html
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se depararam também com uma imensa área florestada, que se estendia cerca de cem 

quilômetros da costa no norte e alargava-se a mais de quinhentos quilômetros ao sul, 

cobrindo, no total, um milhão de quilômetros quadrados nas terras do que hoje 

chamamos de Brasil (DEAN, 1994). A mais rica floresta tropical do planeta em espécies 

era de uma diversidade extraordinária e, atualmente, conta com apenas cerca de 7% de 

seu bioma conservado em fragmentos acima de 100 hectares
8
.  

No final do século XVII, apesar da destruição causada pela invasão europeia na 

floresta em busca de madeiras, os habitantes da Mata Atlântica, eram, sobretudo, 

indígenas. Dean (1994), afirma que a insistência da Coroa para que as bandeiras 

procurassem metais e pedras preciosas no interior do território brasileiro, era, neste 

período, rechaçada pelos bandeirantes, o que dificultou a chegada em um acordo para 

que se encontrasse ouro. Contudo, passado um tempo, as bandeiras iniciaram-se e, 

como aponta Dean (1994),  

Por fim, em 1690, uma das bandeiras descobriu o ouro. Depósitos de aluvião 

foram encontrados longe, no interior, ao longo da Serra do Espinhaço, abaixo 

de um monte que chamaram Itacolomi. A Mata Atlântica ia agora passar por 

uma invasão ampla e permanente. A maior corrida do ouro da história estava 

prestes a começar (DEAN, 1994:107). 

Quase toda a riqueza mineral encontrada era extraída e exportada, em sua 

maioria, para Lisboa, fazendo do Brasil elemento importante para a Coroa Portuguesa 

que, em 1720, elevou o estado de governadoria-geral para vice-reino, abolindo todas as 

capitanias hereditárias que ainda existiam até 1959 (DEAN, 1994). A economia 

minerária foi grande o bastante para comprar escravos africanos, o que contribuiu para o 

aumento da população brasileira que, em 1800, totalizava 1.800.0000 indivíduos, tendo 

multiplicado seis vezes durante o século (DEAN, 1994).  

 Naquele tempo Minas Gerais era conhecida como a região de ouro e diamantes, 

sendo separada do governo de São Paulo e tendo a sede de seu governo instalada em 

Ouro Preto. Assim, a economia açucareira, intensificada em áreas litorâneas e, baseada 

na plantation viu, com a descoberta de jazidas de ouro em meados do século XVIII, a 

atividade mineradora assumir um protagonismo cada vez maior na produção econômica, 

sustentada por uma mão-de-obra escrava (TÔRRES, 2013).  

                                                           
8
 Informações retiradas do portal eletrônico  

http://www.mma.gov.br/estruturas/202/_arquivos/adequao_ambiental_publicao_web_202.pdf acessado 

em 08/11/2016. 
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A fundação de Morro do Pilar, inicialmente chamado de Morro de Gaspar 

Soares, se deu no inicio do século XVIII, motivada, principalmente, pela corrida do 

ouro. Atualmente a principal rua do município leva o nome de uma das maiores 

personalidades locais, o bandeirante Gaspar Soares o que, simbolicamente, representa a 

homenagem e a perpetuação de uma elite local que se mantem imbricada nas relações 

de poder. Sabe-se que foi a descoberta do ouro o fator principal da origem do 

município. Segundo dados disponibilizados pelo IBGE, Monsenhor Matos, um antigo 

vigário da paróquia local, apontou que tal fato se deu mais ou menos por volta de 1701, 

quando Gaspar Soares “avistou lá das serras de Santo Antônio do Rio Abaixo as 

sesmarias do Cipó, Mata Cavalo e Alto da Canga. Vislumbrou sinais de ouro e para lá 

se dirigiu com seus companheiros e logo começou os trabalhos de mineração, 

começando dessa forma o arraial muito pequeno e pobre” 
9
.  

O bandeirante Gaspar Soares encontrou a localidade rica em ouro no ano de 

1701, mudando-se para lá com seus escravos domésticos. No ano de 1710, os trabalhos 

de mineração a talho aberto aproximaram-se do arraial, e Gaspar Soares viu-se obrigado 

a trocar as casas de lugar, construindo a capela dedicada à Nossa Senhora do Pilar, onde 

hoje é a Igreja matriz do município (GROSSI & MARTINS, 1997). Segundo Grossi & 

Martins (1997), o bandeirante dirigia o pequeno povoado de forma arbitrária e 

autocrática. Conta-se que a presença de um frade missionário no povoado, que fora para 

lá com o objetivo de evangelizar, irritou o bandeirante. Gaspar Soares então pediu para 

que o frade escolhesse o lugar de construção da nova igreja e ordenou a dois capangas 

que abrisse uma sepultura em meio a mata e o enterrasse, o que foi cumprido, segundo 

os moradores do município.  

                                                           
9
 Informações retiradas da biblioteca do IBGE, no portal eletrônico 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/minasgerais/morrodopilar.pdf acessado em 08/11/2016. 
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Figura 5: Igreja Matriz de Morro do Pilar/MG. Foto: Fernanda Borges – 24/08/2016.  

Alguns relatos desse tempo podem ser encontrados também no livro “Voyage 

dans les provinces de Rio de Janeiro et de Minas Gerais”, em que Saint-Hilaire descreve 

sua passagem pela região, inclusive pelo Morro de Gaspar Soares. Saint-Hilaire relata: 

a alguma distância de Gaspar Soares, transpus o Rio Preto, que deve o nome à 

cor que suas águas, absolutamente límpidas, tomam do leito em que correm, 

um pouco mais longe, transpus várias vezes o Picão, que como o Rio Preto, se 

lança no Rio Santo Antônio, cujas águas se vão reunir às do Rio Doce. A 

povoação do Morro de Gaspar Soares, (...) não é mais que uma sucursal da 

paróquia de Conceição, e deve o nome ao gerente de uma das antigas jazidas 

que foram exploradas no País. Quis-se fazê-lo denominar Morro de Nossa 

Senhora do Pilar, porque sua igreja foi edificada sob a invocação desta santa; o 

nome mais antigo, todavia, sempre prevaleceu... se bem que se encontra ainda 

atualmente ouro no leito do Rio Preto e na costa dos morros, esse metal não é 

objeto de uma exploração regular e constante. Somente quando os proprietários 

de escravos não têm ocupação a dar-lhes é que os enviam à cata de ouro. Cada 

escravo é obrigado a trazer ao seu senhor uma certa quantidade, e é castigado 

quando não entrega o que dele se exige... As montanhas que a contornam pelo 

lado direito quando se vai à vila do Príncipe têm os flancos cobertos de relva e 

os cumes cobertos de matas virgens (SAINT-HILAIRE apud GROSSI & 

MARTINS, 1997:09).  

Os relatos sobre os primeiros habitantes do município de Morro do Pilar são 

escassos. Contudo, o vigário Monsenhor Mattos (1921), em “Invasões e notícias sobre 

Morro do Gaspar”, conta que a casa construída pelo bandeirante Gaspar Soares remetia 

a um tipo de “fortaleza”, chamada de Colônia, para proteger o Morro dos bugres – 

termo pejorativo dado pelos europeus aos índios não cristãos. Apesar de não saber ao 

certo como se deu o encontro colonial no local, esta referência é indicativa da presença 
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indígena na região antes da chegada dos bandeirantes. Dados do IBGE (2010) também 

apontam a presença de índios Botocudos – termo pejorativo indicativo do povo indígena 

Krenak – na região de Conceição do Mato Dentro, o que compreende o município de 

Morro do Pilar.  

A história do Morro de Gaspar Soares perpassa também a história do Brasil 

colonial enquanto explorador de minério de ferro. Com o advento da vinda da Coroa 

Portuguesa para o Brasil, autorizou-se que, Manoel Ferreira da Câmara Bittencourt 

Aguiar e Sá, o Intendente Câmara, instalasse naquele povoado a primeira fábrica de 

ferro do Brasil, almejando ser a primeira implantada no país. Segundo Nogueira (1996), 

no livro “Morro do Pilar: Berço da Siderurgia brasileira”, naquela época o minério de 

ferro na região já se mostrava importante fonte mineral e a Coroa Portuguesa 

demonstrou especial interesse em explorá-lo, liberando recursos ao empreendimento. 

Em outubro de 1808, D. João destinou verbas retiradas do distrito diamantino, para a 

construção da fábrica de ferro, sob os cuidados de Intendente Câmara. A atividade da 

exploração de minério de ferro foi autorizada pela Coroa, desenvolvendo-se 

principalmente em Minas Gerais. Assim,  

Fizeram-se várias tentativas de reativar a vida econômica da zona central de 

Minas Gerais mediante o estabelecimento da siderurgia de ferro. Nessa região 

existia matéria-prima necessária e facilidade de aquisição de combustível, 

devida à presença de florestas e quedas d’água e a possibilidade de utilização 

de mão-de-obra escrava (SINGER, 1977 apud SOUZA, 2007:36).  

A escolha de Morro de Gaspar Soares para sediar a primeira siderúrgica do 

Brasil se deve ao fato, segundo Nogueira (1996), de que a região é repleta de minério de 

ótima qualidade, adequado ao emprego industrial em fornos da capacidade dos 

projetados. Há ainda que se ressaltar que Morro de Gaspar Soares estava próximo ao 

distrito diamantino, que necessitava urgentemente do ferro em seu serviço para 

melhorar o aproveitamento das minas. Contudo, a fábrica de ferro não logrou muito 

sucesso. Segundo dados coletados no portal eletrônico da FAPESP, o pesquisador, 

Fernando Landgraf, da escola Politécnica da Universidade de São Paulo, afirma que a 

falta de técnicas apropriadas e de mão de obra especializada para a fundição do minério 

de ferro só foi parcialmente superada no Brasil na segunda metade da década de 1810. 
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Assim, em Morro de Gaspar Soares, “sem usar a técnica correta, o intendente Câmara 

só conseguiu fundir ferro por três dias” 
10

.  

Devido à fama de seu pioneirismo siderúrgico, Morro de Gaspar Soares ficou 

conhecido como lugar em que se havia uma “vocação natural” para a exploração do 

minério de ferro. Ainda nos dias atuais evoca-se tal propensão, como, por exemplo, na 

reportagem publicada em outubro do ano de 2013 em um grande portal jornalístico do 

estado de Minas Gerais, fazendo referências ao projeto pleiteado pela Manabi S.A., em 

que o texto destaca a vocação do município de Morro do Pilar para a economia 

minerária. Segundo o jornal,  

Morro do Pilar tem raízes no setor minerometalúrgico, embora a vocação tenha 

ficado esquecida. O município é conhecido pelos especialistas da área por ter 

sido o local em que Manoel Ferreira Câmara Bitencourt e Sá, o Intendente 

Câmara, pioneiro da siderurgia no Brasil, realizou a primeira corrida de ferro-

gusa (matéria-prima da fabricação de aço) em alto-forno na América Latina. A 

cidade comemora, neste ano, o aniversário de 200 anos da façanha, empenhada 

em construir uma réplica do equipamento e lançar um livro contendo 

documentos que relatam a história dos morrenses. (Morro do Pilar vive desafio 

de criar infraestrutura para suportar megaprojeto. Jornal Estado de Minas –

Economia, 14/10/2013. Grifo meu).    

Nesse sentido, percebemos a importância do município de Morro do Pilar em um 

contexto que remete ao Brasil colonial e à modernização após a mudança da Coroa 

Portuguesa para a colônia. Tal importância se dá a partir dos processos minerários 

ocorridos na região e da formação da fábrica de ferro, o que contribui para o imaginário 

comum de que a região possui um “dom” para a atividade extrativista.  

 Nas décadas que se passaram após a escassez do ouro e o advento da fábrica de 

ferro que funcionara por pouco tempo, Morro do Pilar conviveu com uma economia que 

remetia à agricultura e pecuária das fazendas que se formavam em torno da sede 

municipal. Segundo os moradores, os fazendeiros eram incentivados, no contexto do 

Brasil império, a formar grandes fazendas e trabalhar com o gado e com as plantações. 

A produção das fazendas da região era comercializada na sede do município, o que não 

acontece com a mesma frequência nos dias atuais.  

 

 

                                                           
10

 Informações encontradas no portal eletrônico http://revistapesquisa.fapesp.br/2010/07/18/os-primeiros-

anos-da-siderurgia/ acessado em 08/11/2016.  

http://revistapesquisa.fapesp.br/2010/07/18/os-primeiros-anos-da-siderurgia/
http://revistapesquisa.fapesp.br/2010/07/18/os-primeiros-anos-da-siderurgia/
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O Brasil em um contexto neoxtrativista 

 

Quase dois séculos depois, a mineração volta a fazer parte da história de Morro 

do Pilar, compondo uma nova guinada da exploração mineral brasileira (TÔRRES, 

2013). A memória dos achados auríferos ficou no passado, diferentemente do minério 

de ferro, que voltou para compor um boom da economia mineral brasileira. No lugar do 

ouro encontrado no tempo colonial, a maior receita da exploração mineral no Brasil 

atualmente é proveniente das exportações de minério de ferro. O estado mineiro é, 

segundo o IBRAM, o mais importante estado minerador do país, sendo responsável por 

aproximadamente 53% da produção brasileira de minerais metálicos e 29% de minérios 

em geral.  

Ao recuperar a gênese e o desenvolvimento histórico da atual territorialização do 

complexo mínero-siderúrgico em Minas Gerais, Carneiro (2016) aponta que a 

construção da “vocação natural” perpassa também pelo movimento de industrialização 

do estado. Segundo o autor, a industrialização em Minas se fez por meio da mobilização 

de elites políticas que, favorecidas pelo ciclo fordista, forjaram, no contexto da 

modernização brasileira, o papel estratégico de produtor de bens intermediários ligados 

ao complexo mínero-siderúrgico para o estado, incluindo a exploração de jazidas de 

minerais, beneficiamento do minério de ferro e exportação do produto. Assim, no final 

dos anos de 1930, o ferro e o aço constituíram, atrás apenas da indústria têxtil, a 

segunda indústria do estado, respondendo por 20% da produção industrial de Minas 

(CARNEIRO, 2016).  

Já nos anos de 1960 e 1970 ocorreu o que o autor chamou de “período de 

industrialização e acumulação acelerada”, quando um grande número de empresas de 

capital estrangeiro, notadamente vinculadas ao setor mínero-siderúrgico, acorre para o 

estado. Tal período se deu de forma concomitante às ações de repressão promovida pela 

ditadura militar no país, o que pareceu contribuir para neutralizar e sufocar as tensões 

desencadeadas pelo  

amplo, contínuo e rápido processo de expropriação ambiental e territorial que 

serviu de condição à atração dos capitais necessários ao projeto de 

industrialização recuperadora que se realizava mediante a implantação do 

complexo mínero-siderúrgico (CARNEIRO, 2016:262).  

Dessa forma, apesar de o território hoje chamado de Minas Gerais ter sua 

formação territorial ligado à estimulação portuguesa pela “conquista dos sertões”, 
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movida pela busca por riquezas minerais e achados auríferos, foi apenas no século 

passado que as elites econômicas do estado concentraram seus esforços na 

modernização recuperadora, baseada em um complexo mínero-siderúrgico. Nesse 

sentido, a “vocação natural” de Minas Gerais para a exploração do minério de ferro 

percebida como um “dom natural” foi construída, para além do passado que remete aos 

tempos auríferos, também no período de industrialização brasileira. Assim, tal vocação 

“mostra-se como a expressão ideológica que transfigura e oculta o caráter intencional e 

classista da consolidação do complexo mínero-siderúrgico [...]” (CARNEIRO, 

2016:262).  

A partir dos anos de 1960, o capitalismo ingressa numa crise de 

superacumulação que perdura até os dias atuais (HARVEY, 2004 apud CARNEIRO, 

2016). Desde então, conforme as respectivas posições hierárquicas do sistema 

mundializado do Capital, todas as regiões do planeta passam a viver a flexibilização, 

desmonte e precarização das instituições, direitos e normas correspondentes ao bem-

estar social, à proteção ambiental, aos territórios de comunidades e povos tradicionais 

etc (CARNEIRO, 2016).  

Ao ampliar o olhar a partir do contexto mínero-siderúrgico em que Minas Gerais 

se insere, percebemos que todo o continente latino-americano tem passado nos últimos 

anos por um processo em que o tema das novas geografias e ecologias políticas da 

extração de recursos naturais tem sido bastante recorrente devido ao crescimento da 

atividade no continente (BEBBINGTON, 2011). De fato, a extração de recursos naturais 

vai de encontro à história econômica e social da América Latina. É como nos apresenta 

o escritor uruguaio Eduardo Galeano, em seu clássico “As veias abertas da América 

Latina”, “é a América Latina, a região das veias abertas. Desde o descobrimento até 

nossos dias, tudo se transformou em capital europeu ou, mais tarde, norte-americano, e 

como tal, tem-se acumulado e se acumula até hoje nos distantes centros de poder” 

(GALEANO, 1978:05).  

Para Bebbington (2011), o mais recente boom minerário no continente latino-

americano teve início com investimentos estrangeiros promovidos por governos 

neoliberais, após reformas para liberalizar a exploração mineral. Gudynas (2009) define 

como neoextrativismo este modelo de desenvolvimento que visa o crescimento 

econômico a partir da apropriação de recursos naturais, em redes produtivas pouco 
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diversificadas. Tal conceito revisita o termo extrativismo, que corresponde à extração de 

produtos brutos para exportação. Para Acosta (2011), o extrativismo encontra-se, há 

mais de 500 anos, em um mecanismo de expansão do sistema capitalista dentro da 

lógica do colonialismo. Assim, 

El extractivismo es una modalidad de acumulación que comenzó a 

fraguarse masivamente hace 500 años. Con la conquista y la 

colonización de América, África y Asia empezó a estructurarse la 

economía mundial: el sistema capitalista. Esta modalidad de 

acumulación extractivista estuvo determinada desde entonces por las 

demandas de los centros metropolitanos del capitalismo naciente. 

Unas regiones fueron especializadas en la extracción y producción de 

materias primas, es decir de bienes primarios, mientras que otras 

asumieron el papel de productoras de manufacturas. Las primeras 

exportan Naturaleza, las segundas la importan.(ACOSTA, 2011:85) 

O neoextrativismo pode ser considerado um paradigma ideo-político encontrado 

em diversos países latino-americanos. Assim, para Gudynas (2009), o neoextrativismo 

tem uma nova roupagem para o desenvolvimentismo, presente em todos os países 

latino-americanos. Para Svampa (2013), nos últimos dez anos os países da América 

Latina passaram do Consenso de Washington, formulado em 1989 por economistas de 

instituições financeiras americanas, que se assentava sobre a valorização financeira, 

para o Consenso das Commodities, gerando uma reprimarização da economia. Para a 

autora, commodities são  

produtos indiferenciados cuyos precios se fijan internacionalmente, o 

como produtos de fabricación, disponibilidad y demanda mundial, que 

tienen um rango de precios internacional y no requieren tecnología 

avanzada para su fabricación y procesamiento (SVAMPA, 2013:31) 

Na América Latina as commodities estão concentradas, segundo Svampa (2013), 

em produtos alimentares, como a soja e o trigo, nos hidrocarbonetos, como é o caso do 

petróleo e do gás, e nos metais e minerais, como é o caso do minério de ferro. O 

paradigma neoextrativista, disseminado em toda a América Latina, baseado na 

exportação de bens primários, leva a uma profunda modificação nas sociedades latino-

americanas. Para Svampa (2013) o Consenso das Commodities, que possui uma carga 

não só econômica, mas, também, político-ideológica, é gerador de profundas 

modificações de disposição de terras, recursos e territórios, desenvolvendo perigosas 

formas de dominação. Dentre as características comuns deste novo paradigma, destaca-

se a grande escala e magnitude dos empreendimentos, bem como a escassa 

diversificação econômica e uma lógica de ocupação territorial altamente destrutiva 

(SVAMPA, 2013). Nesse sentido a autora destaca que 
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Así caracterizado, el neoextractivismo desarrollista contempla actividades 

consideradas tradicionalmente como tales (minería y explotación de 

hidrocarburos) y aquellas ligadas al nuevo sistema agroalimentario, como los 

agronegocios o la producción de biocombustibles. Incluye también aquellos 

proyectos de infraestructura previstos por la Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional Suramericana (IIRS), programa consensuado por 

varios gobiernos latinoamericanos en el año 2000 en materia de transporte 

(hidrovías, puertos, corredores bioceánicos, entre otros), energía (grandes 

represas hidro- eléctricas) y comunicaciones, cuyo objetivo estratégico es 

facilitar la extracción y exportación de las materias primas hacia sus puertos de 

destino (SVAMPA, 2013:35). 

Além disso, para Zhouri & Laschefski (2010), uma economia baseada a 

exportação de commodities tem consequência profundas na sociedade: a multiplicação 

de conflitos sociais e impactos, que decorre da consolidação do país como “exportador 

de espaço ambiental”, em que o “ônus do desenvolvimento” é depositado em 

populações consideradas marginais à sociedade.  

Apesar de esboçar uma ruptura com o Consenso de Washington, o Consenso das 

Commodities traz consigo também algumas continuidades ao plano elaborado pelos 

economistas americanos. Uma dessas manutenções são, segundo Svampa (2013), as 

bases jurídicas que permitem a expansão do modelo neoextrativista, garantindo 

segurança ao capital e uma alta rentabilidade empresarial. 

Assim, como pode ser visto em diversos países latino-americanos, os governos 

progressistas que assumiram o poder lançaram mão de uma economia neoextrativista, 

baseada em uma retórica de emancipação e industrialização, reivindicando a autonomia 

e a soberania nacional, construindo um “espaço político latino-americano” (SVAMPA, 

2013). Dessa forma, 

En nombre de las “ventajas comparativas” o de la pura subordinación al orden 

geopolítico mundial, según los casos, los gobiernos progresistas, así como 

aquellos más conservadores, tienden a aceptar como “destino” el nuevo 

Consenso de los Commodities, que históricamente há reservado a América 

Latina el rol de exportador de naturaleza, minimizando las enormes 

consecuencias ambientales, los efectos socioeconómico[...] (SVAMPA, 

2013:37). 

Zhouri & Laschefski (2010), chamam a atenção para estes processos no contexto 

empresarial. Para os autores, os esforços para minimizar consequências socioambientais 

de grandes empreendimentos concentram-se em ações de “pedagogia do capitalismo”, 

voltadas para o “esverdeamento do empresariado” (ZHOURI & LASCHEFSKI, 2010), 

no sentido de implantação de planos de gestão ambiental e de políticas sociais. Nesse 

sentido, podemos pensar também em um Estado progressista que recorre à pedagogia do 
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capitalismo, vendendo uma doxa (BOURIDEU, 2003) que relaciona autonomia e 

soberania nacional a partir do Consenso de Commodities.  

Milanez & Santos (2013) argumentam que os sinais de uma economia 

neoextrativista podem ser percebidos no Brasil quando os olhares se voltam sobre as 

políticas de reprimarização da economia e sobre a implantação de um novo marco legal 

da mineração. Zhouri & Laschefski (2010) mostram-nos que foi com a entrada do 

Partido dos Trabalhadores (PT) na presidência do Brasil que o país intensificou a 

competição por investimentos de multinacionais do setor extrativista. Embora pareça 

uma estratégia de governos neoliberais, o neoextrativismo foi cunhado no Brasil, como 

em muitos países latino-americanos, sob o discurso da geração de empregos e 

distribuição de riquezas.  

Assim, após duas décadas de medidas econômicas guiadas pelo neoliberalismo, 

o modelo desenvolvimentista é resgatado. Zhouri & Laschefski (2010) destacam, ainda, 

que o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), criado em 2007, pelo então 

governo de Luís Inácio Lula da Silva, o Lula, retomou diversos projetos de 

infraestrutura, como hidrovias, hidrelétricas e portos. Já no final de 2011, autoridades 

do governo brasileiro comemoraram a superação das importações pelas exportações em 

mais de 30 bilhões de dólares e o superávit da balança no ano de 2011 se deu através do 

aumento das exportações de produtos com baixos índices tecnológicos. Todavia, os 

ganhos ambientais, conquistados pela população brasileira, como o licenciamento 

ambiental e o código florestal, bem como o direito dos povos indígenas, quilombolas e 

ribeirinhos, se tornaram “entraves” para o desenvolvimento econômico e, com isso, 

“entraves” para a construção de grandes empreendimentos.  

Nesse sentido, para Zhouri, Laschefski e Pereira (2014), os efeitos não 

sustentáveis deste modelo de desenvolvimento, que baseia o crescimento econômico 

nos moldes da industrialização direcionada à exportação de matéria-prima, visando a 

acumulação de capital abstrato em um contexto global, são compreendidos como 

problemas técnicos e administrativos, podendo ser solucionados “por meio da utilização 

de novas tecnologias e de um planejamento racional” (ZHOURI, LASCHEFSKI & 

PEREIRA, 2014:12).   

Contudo, a adaptação tecnológica centrada na produção parece não garantir a 

sustentabilidade de um empreendimento. Ao contrário de uma visão 
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neodesenvolvimentista e tecnicista, Acserald (2014) contrapõe que o meio ambiente não 

pode ser visto apenas como provedor de matéria-prima ameaçada de esgotamento, 

sendo atravessado, também, por sentidos socioculturais e interesses diferenciados: 

Pois as matas podem ser ao mesmo tempo espaço de vida de seringueiros e 

gerazeiros ou espaço de acumulação e reserva de valor para especulação 

fundiária. A água dos rios pode ter distintos usos: pode ser meio de 

subsistência de pescadores e ribeirinhos ou instrumento de produção de energia 

barata para firmas eletrointensivas. Trata-se de um espaço comum de recursos, 

sim, só que exposto a distintos projetos, interesses e formas de apropriação e 

uso material e simbólico. (ACSELRAD, 2014:07). 

Toda essa estrutura delineada em países que se baseiam em economias 

extrativistas tem como pano de fundo um discurso que busca o “desenvolvimento” 

dessas nações. Após a segunda guerra mundial, no ano de 1949, o então ex-presidente 

americano, Harry Truman, projetou uma classificação/divisão do mundo em termos da 

noção de desenvolvimento que ecoaria até os dias atuais. A declaração do ex-presidente 

americano afirmava a existência de países desenvolvidos, em que liderava os Estados 

Unidos e dos países subdesenvolvidos, que ainda não haviam alcançado o total 

desenvolvimento econômico. Tal afirmativa perpassa por uma ideia linear de 

humanidade, baseada em preceitos evolucionistas, ignorando toda e qualquer 

diversidade do modo de ser e viver dos diferentes povos.  

Sachs (2000) aponta que o “desenvolvimento” foi por décadas o “farol” que 

guiava as nações emergentes em sua jornada pós-guerra. No entanto, como mostra 

Sachs (2000),  

Quatro décadas se escoaram, e, no entanto, tantos governos como cidadãos 

continuam a manter seus olhos fixos naquela luz que apaga e ascende à mesma 

distância em que sempre esteve: para atingir aquela meta, todos os esforços e 

todos os sacrifícios foram e são justificáveis... no entanto, a luz insiste em 

recuar, cada vez mais, na escuridão [...] Hoje o farol apresenta fissuras sérias e 

começa a desmoronar (SACHS, 2000:11). 

Embora o conceito de desenvolvimento seja alvo de inúmeras críticas e 

represente uma “ruína na paisagem intelectual” (SACHS, 2000), o discurso 

desenvolvimentista está em todas as instâncias da sociedade. Desde o Estado à 

sociedade civil, o desenvolvimento parece compor parte do imaginário da sociedade 

ocidental. Nesse sentido, para Esteva (2000),  

O desenvolvimento ocupa o centro de uma constelação semântica 

incrivelmente poderosa. Não há nenhum outro conceito no pensamento 

moderno que tenha influência comparável sobre a maneira de pensar e o 

comportamento humano. Ao mesmo tempo, poucas palavras são tão ineficazes, 
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tão frágeis e tão incapazes de dar substância e significado ao pensamento e ao 

comportamento (ESTEVA, 2000:61). 

Nessa afirmativa, Esteva (2000) indica como esta ideia de desenvolvimento 

consegue atingir uma espécie de “doxa” (BOURDIEU, 2003) ou uma verdade 

naturalizada do mundo capitalista. Dessa forma, Sachs (2010) argumenta que,  

o crescimento econômico tem uma natureza canibal; ele é alimentado pela 

natureza e por comunidades, deslocando seu ônus de volta a eles. O lado 

luminoso do desenvolvimento é normalmente acompanhado por um lado 

obscuro de deslocamento e desapropriação; essa é a razão pela qual o 

crescimento econômico tem repetidamente produzido empobrecimento ao lado 

do enriquecimento (SACHS, 2010 apud TÔRRES 2013:12 tradução de 

Tôrres). 

 

Morro do Pilar em contexto neoextrativista 

 

O município de Morro do Pilar insere-se nesse contexto em meio a uma 

economia brasileira de ordem neoextrativista, incentivada pelo aumento da demanda 

chinesa por minério de ferro a partir do ano de 2005, em um Estado que preza, financia 

e apoia o “desenvolvimento” a partir da exportação de commodities.  

A empresa de capital aberto, Manabi S.A., tem sua sede atualmente situada na 

cidade do Rio de Janeiro e atua na região de Morro do Pilar. O empreendimento 

pleiteado pela Manabi S.A. faz parte de um conjunto de complexos minerários, que visa 

a extração de minério de ferro, priorizando a construção de estruturas particulares de 

produção e transporte, com o objetivo de obter maiores rendimentos financeiros. 

Segundo dados do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do empreendimento, o projeto 

Morro do Pilar/MG – Linhares/ES propõe um complexo minerário para extração de 

minério de ferro a partir de três cavas a céu aberto e suas estruturas adjacentes, 

localizadas no município de Morro do Pilar, bem como a construção de um mineroduto 

de 511,77 km de extensão, abrangendo vinte e três municípios entre Minas Gerais e 

Espírito Santo (RIBEIRO & BORGES, 2016).  

Ribeiro (2015) aponta que tais estruturas gigantescas podem ser encontradas em 

diversos estados brasileiros. Assim, 

Estados como Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia têm 

autorizado a implantação de labirínticas infraestruturas de extração de minério 

de ferro, constituídas de lavras a céu aberto, sistema de dutos para escoamento 

e terminal portuário para estocagem e exportação, multiplicando a quantidade 

de instalações particulares de alto impacto local e translocal. Enquanto cada 
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cava projetada deve garantir uma produção média entre 20 e 25 milhões de 

toneladas/ano (Mtpa), valores muito acima da média histórica por 

empreendimento, os minerodutos se tornaram alternativas mais rentáveis em 

relação ao antigo transporte ferroviário que ligava o interior ao litoral, e novos 

portos alargam a zona portuária da costa litorânea brasileira (RIBEIRO, 2015: 

33,34). 

 
Figura 6: RIBEIRO, Gabriel; NOGUEIRA, Mateus. Expansão da fronteira minerária brasileira a região 

sudeste e no sul do nordeste. Fonte: RIBEIRO, G. Mineração e pessoas que fazem a diferença: uma 

pesquisa exploratória sobre estratégias de negociação no contexto do licenciamento ambiental de 

complexo minerário na Bacia do Rio Santo Antônio/MG. UFMG, 2015. 

Contudo, o atual quadro de retração econômica a partir do ano de 2013 e de 

redução da demanda chinesa por minério de ferro, fez com que a Manabi S.A. passasse, 

segundo notícia divulgada pelo portal eletrônico Valor Econômico em outubro de 2015, 

por uma “reestruturação que incluiu mudança de nome, de controle acionário e o 

desenvolvimento de um novo plano de negócios”, estabelecendo uma fusão com a 

corporação britânica Asgaard, especializada em logística e navegação. Desta 

modificação surgiu a MLog, responsável pela operação de terminais portuários, 

soluções logísticas e manutenção do plano de investimentos das subsidiárias Morro do 

Pilar Minerais S.A. e da Morro Escuro Minerais S.A.
11

. Contudo, os moradores de 

                                                           
11

 Para aprofundamento desta operação, consultar Sperling, 2016 e Ribeiro, 2015.  
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Morro do Pilar ainda se referem à empresa como Manabi e, por isso, neste trabalho, 

usarei o nome antigo para fazer referência ao empreendedor.   

Segundo dados do EIA deste empreendimento pleiteado pela Manabi S.A., a 

estrutura para extração e beneficiamento do minério estará concentrada no município de 

Morro do Pilar, em área já afetada pelo mineroduto “Minas-Rio”, de propriedade da 

empresa Anglo American. A área prevista para a instalação das cavas, pilhas de estéril, 

barragem de rejeitos e estruturas acessórias abarca cerca de 160 km² e corresponde a 

34% da extensão do território do município, incluindo áreas de vegetação em estágio 

médio/avançado de regeneração e um relevante trecho que abarca os rios Picão, Preto e 

os ribeirões Lages e Mata-Cavalo, importantes afluentes no conjunto da Bacia do Rio 

Santo Antônio (GEONATURE, 2012). 

Ribeiro (2015) acrescenta que as jazidas minerais disponíveis para extração de 

ferro na Serra do Espinhaço, onde se localiza o município de Morro do Pilar, 

normalmente apresentam teores médios de pureza entre 40% e 50%, valores baixos em 

termos de mercado. Com o intuito de prover um produto mais comercializável e 

lucrativo, são utilizadas técnicas industriais de beneficiamento e flotação, 

transformando assim um minério relativamente “pobre” em um alto concentrado de 

minério denominado pellet feed, exigindo para isso uma complexa planta industrial nas 

adjacências das minas (MILANEZ & SANTOS, 2013).   
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Figura 7: Localização das comunidades em relação o mineroduto da Anglo American e da ADA do 

projeto Manabi . Fonte: ARAÚJO. E; TEIXEIRA, R; ZHOURI, A. Segunda Nota Técnica de Campo – 

Morro do Pilar/MG. GESTA/UFMG, 2014a. 

Para Ribeiro (2015) o arranjo corporativo da Manabi S.A. foi idealizado de 

forma a melhor satisfazer as demanda solicitadas pelos órgãos licenciadores, em um 

modelo de gestão empresarial no qual prevaleceu utilização de determinados padrões 

corporativos, como a criação de pessoas jurídicas com mandatos operacionais 

específicos instaladas em cidades-chave (RIBEIRO, 2015). Como apontou o Diário do 

Comércio, em 2011, no mesmo período de fundação da holding, foi adquirido junto à 

empresa Terrativa Minerais S.A. uma série de direitos minerários nos municípios de 

Morro do Pilar e Santa Maria do Itabira, posteriormente transferidos para a Morro do 

Pilar Minerais S.A. e Morro Escuro Minerais S.A., subsidiárias da Manabi S.A. e 

responsáveis pelo licenciamento ambiental de duas grandes estruturas minerárias. 

(RIBEIRO & BORGES, 2016). 

No que tange as licenças concedidas por órgãos públicos para a construção de 

um empreendimento deste porte, sabe-se que no Brasil, o processo de licenciamento 

ambiental é divido pela concessão de três importantes documentos para o 
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desenvolvimento do projeto apresentado à administração pública, sendo eles: Licença 

Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO). A partir de 

audiências públicas, as licenças são concedidas pelos órgãos ambientais de cada estado 

em reuniões abertas que prometem garantir a participação da sociedade nas decisões.  

Deliberadas de maneira gradativa e sequencial, as licenças ambientais são outorgas que 

possuem prazo de validade, concedidas por órgãos do estado para a realização de 

atividades humanas que possam gerar prejuízos ao meio ambiente. Assim, as licenças 

devem ser concedidas apenas após haver o cumprimento das regras, restrições e 

medidas de controle ambiental. Ao receber a licença, o empreendedor assume o 

compromisso do cumprimento da legislação junto ao poder público. No estado de Minas 

Gerias as licenças são concedidas durante reuniões que ocorrem no âmbito do COPAM.  

No caso do empreendimento Manabi, a única licença obtida foi a prévia (LP), 

referente à mina, concedida em reunião pública no ano de 2014. Por se tratar de um 

empreendimento que atravessa dois estados, as licenças foram desmembradas em dois 

empreendimentos diferentes, sendo a mina e o mineroduto. Assim, à mina, e suas 

estruturas adjacentes, coube o licenciamento através dos órgãos ambientais do estado de 

Minas Gerais. Já ao mineroduto, que atravessa dois estados brasileiros, coube o 

licenciamento através do IBAMA, órgão federal.  

Apesar de obter apenas a primeira licença exigida pelos órgãos municipais, 

representantes da empresa e do poder público municipal argumentam que o 

empreendimento Manabi é inevitável ao município, uma vez que trará desenvolvimento 

para a localidade. Portanto, de maneira geral, no que tange os discursos locais, a 

mineração em si, assim como seus danos devastadores, tornaram-se inquestionáveis. 

Para Tôrres (2013), no discurso do senso comum, incorporado pelos órgãos ambientais, 

não é desejável que sejam colocados entraves ao desenvolvimento. E, ao seguir essa 

trajetória, o próprio desenvolvimento passa sem qualquer qualificação ou 

problematização.  

A comunidade Carioca, localizada a quinze quilômetros da sede de Morro do 

Pilar, é uma das comunidades rurais que agregam o município. O Carioca, como é 

conhecido pelos moradores da região, é afetado pelo empreendimento pleiteado pela 

Manabi S.A. Segundo dados fornecidos pelo EIA/RIMA da empresa, e pelos moradores 

locais, caso o empreendimento ocorra, os moradores deverão ser reassentados para dar 
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espaço à usina de beneficiamento do projeto. Foram realizados duas idas a campo na 

comunidade para a produção de um relatório final, interno ao Grupo, da pesquisa “Nova 

fronteira minerária, land-grabbing e regimes fundiários: consequências socioambientais 

e limites da gestão de conflitos”, subsidiada pelo CNPq e realizada pelo GESTA/UFMG 

e, em um segundo momento, para a agregação de informações no sentido de produzir 

esta monografia. 

Pressupostos teórico-metodológicos  

 

A fim de responder as problematizações apresentadas neste projeto, proponho o 

desenvolvimento de um estudo em profundidade histórica, a partir da memória social, e 

um estudo em profundidade do tempo presente a partir da pesquisa etnográfica. 

Utilizarei, também, como suporte teórico e metodológico autores clássicos e 

contemporâneos da Antropologia que buscam refletir territorialidade e processos de 

territorialização, além de outros aspectos que constituem o universo cultural de um 

povo. A análise se dará por meio da noção de lugar e território, amplamente discutido 

na antropologia (LITTLE, 2002; APPADURAI, 2004; OLIVEIRA FILHO, 1998; 

ZHOURI & OLIVEIRA, 2014; ZHOURI & OLIVEIRA, 2010). 

Para orientar as reflexões sobre identidade, território e outros aspectos relevantes 

que surgiram em campo, recorrerei a noção de identidade apontada por Barth (2000), na 

qual esta não se define pelo conjunto cultural de um grupo, mas pelos diacríticos 

culturais que os diferencia de outros grupos culturais, ou seja, a identidade se constrói 

na relação dos sujeitos com outros grupos e com os próprios lugares que compõe a 

paisagem local. Assim, a noção de pertencimento a um determinado espaço e grupo 

move não somente um sistema de valores, mas sentimentos e ações sobre o espaço e as 

pessoas nele envolvidas e produtoras (ANDERSON, 2008). Nesse mesmo sentido, para 

Anderson (2008), a comunidade surge como um conjunto relacional de valores, 

espaços, práticas e sentimentos conformando uma atividade imaginativa, que se realiza 

a todo o momento por meio de suas práticas.  

Nesse contexto, um dos métodos utilizados para desenvolvimento da pesquisa 

será a abordagem da história oral que, para Thompson (2002), é “a interpretação da 

história e das mutáveis sociedades e culturas através da escuta das pessoas e do registro 

de suas lembranças e experiências” (THOMPSON, 2002:09). Dessa maneira, 
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considerarei também a história de vida dos moradores da comunidade que, como 

também aponta Thompson (2002), constitui uma abordagem em que o interesse pelo 

passado e pelo presente é fundido por meio de uma única entrevista a fim de alcançar as 

narrativas produzidas pelos próprios sujeitos dos processos vividos, indicando 

categorias êmicas por estes produzidas na compreensão da vivência dos processos. 

Ainda, como apresenta Thompson (2002), as entrevistas combinam o fornecimento de 

uma grande quantidade de informações válidas e a força da memória coletiva e 

individual. Assim, como coloca Michael Pollak (1989),  

A memória, essa operação coletiva dos acontecimentos e das interpretações do 

passado que se quer salvaguardar, se integra, como vimos, em tentativas mais 

ou menos conscientes de definir e de reforçar sentimentos de pertencimento e 

fronteiras sociais entre coletividades de tamanhos diferentes: partidos, 

sindicatos, igrejas, aldeias, regiões, clãs, famílias, nações etc. A referência ao 

passado serve para manter a coesão dos grupos e das instituições que compõem 

uma sociedade, para definir seu lugar respectivo, sua complementariedade, mas 

também as oposições irredutíveis. Manter a coesão interna e defender as 

fronteiras daquilo que um grupo tem em comum, em que se inclui o território 

(no caso de Estados), eis as duas funções essenciais da memória comum[...]” 

(POLLAK, 1989:07). 

No que tange a etnografia proposta neste trabalho, entendo o antropólogo como 

ator social, considerando as expectativas geradas em torno da situação. Para tanto, 

evoco João Pacheco de Oliveira Filho (2013), que ao falar em situação etnográfica, no 

contexto de campo trabalhado por ele, propõe: 

recuperar o etnógrafo enquanto um efetivo ator social, localizando-o dentro de 

uma rede de relações de força e de sentido, em que o campo do observado e do 

registrado irá depender de opções realizadas em múltiplas escalas e contextos, 

operando em reação às demais expectativas e iniciativas dos indígenas e dos 

demais atores igualmente presentes no processo de realização de uma 

etnografia. (OLIVEIRA FILHO, 2013:230) 

Dessa forma, há que se ressaltar o posicionamento de Zhouri & Oliveira (2013) 

quanto ao ofício do antropólogo em campo diante de comunidades interpeladas por 

projetos desenvolvimentistas, à saber, em situações de licenciamento ambiental. Para as 

autoras, os “textos antropológicos não selam destinos e demandas, mas também não são 

apenas livres apontamentos observacionais de uma ciência pura, sem nenhuma relação 

com os processos de produção do mundo” (ZHOURI & OLIVEIRA, 2013: 97). 

Serão consideradas, ainda, as limitações propostas pela etnografia sendo, como 

colocado por Marques & Vilela (2005), as verdades parciais encontradas, não podendo 

ser percebidas como verdades totais. Pois, para os autores, 
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[...] a etnografia é um estilo literário que por natureza é distorcido e limitado; 

portanto, não há esperança de etnografar objetivamente dada a determinação do 

contexto, a retórica etc.; as culturas são compósitos de inúmeras vozes, e a 

etnografia representa apenas poucas, quando não uma só; a cultura é 

cambiante, ao passo que a etnografia a fixa no tempo; [...] (MARQUES & 

VILELA, 2005:44).  

 No escopo da etnografia enquanto prática antropológica, recorrerei também à 

análise situacional e caso detalhado (VAN VELSEN, 2010), que prioriza o estudo 

sistematizado sobre como cada sujeito de um determinado grupo valora determinados 

discursos, locais e práticas culturais. Para a efetivação desse método, disponho de 

análise da situação de conversas, depoimentos e registros documentais e audiovisuais, 

pensando estes como situações carregadas de sentido, ademais como esses entrelaços de 

sentido se entrecruzam na dinâmica cultural da comunidade. Tal perspectiva analítica e 

metodológica permite pensar como os interlocutores concebem o respectivo universo 

cultural e, a partir disso, elegem certas referências culturais como espaços, festas, 

práticas, entre outros. As situações promovem e carregam sentido, como também 

expressam os sentidos e valores dados aos lugares e bens. 

  Para alcançar os objetivos propostos nesta monografia, pretendo trabalhar em 

primeira instância com a abordagem diacrônica, buscando aprofundar historicamente a 

análise através da memória social do grupo e através de registros historiográficos. Em 

seguida, utilizarei a abordagem sincrônica na busca de aprofundar o estudo do tempo 

atual a partir de registros etnográficos. Segundo Godoi (1999), além de se apresentarem 

enquanto complementares, as abordagens sincrônica e diacrônica permitem revelar a 

produção intencional/consciente de narrativas pelos sujeitos pesquisados, e a segunda 

abordagem possibilita o acesso às representações sociais, enfatizando o universo 

simbólico dos sujeitos. 

Em contextos como este abordado por mim, que evidenciam conflitos nos 

modos de compreender o ambiente, podemos perceber a presença de antigos debates 

antropológicos sobre as dicotomias entre sujeito-objeto, natureza e cultura, 

subjetividade-objetividade entre tantos outros colocados em questão desde os anos de 

1960, principalmente por pós-estruturalistas, feministas e ambientalistas (ZHOURI & 

OLIVEIRA, 2010). Tais debates perpassam pela inserção de sujeitos ativos em campo, 

do viés como algo sempre presente nas pesquisas etnográficas e do objeto como 

continuação do sujeito (SANTOS, 2009 apud ZHOURI & OLIVEIRA, 2010). Além 

destas questões, o campo ambiental (ZHOURI, 2008) aponta para “categorias de 
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pensamento que aprisionam o olhar a partir de um referencial da modernidade – que 

seria eurocêntrico, global e masculino, centrado nos processos do capital, do espaço, da 

abstração” (ZHOURI & OLIVEIRA, 2010:442). Nesse sentido, como nos aponta Santos 

(2014), o trabalho etnográfico ganha uma importância diferenciada em situações que 

abordam a temática da mega-mineração. Assim,  

o trabalho etnográfico pode trazer importantes contribuições para esse campo 

de análise, seja pelo instrumental fornecido pelo saber antropológico para a 

compreensão dos processos que envolvem esses usos (costumes e tradições) e 

suas afirmações, seja pela capacidade da narrativa etnográfica de capturar e 

registrar o plano das informalidades e das práticas cotidianas (SANTOS, 2014: 

162). 

 Esta pesquisa se deu, majoritariamente, relacionada aos moradores da rua – 

maneira pela qual dois núcleos familiares se referem à pequena estrada de terra onde 

estão distribuídas suas casas, diferenciando-os dos outros moradores do Carioca. Os 

núcleos familiares que compõe a rua são as famílias de Dnª Teresa e a família Gomes, 

se relacionando de forma mais próxima, como, por exemplo, em relações de casamento, 

com a família descendente do Velho Felipe. Nas ocasiões em que entrevistei e/ou 

relacionei neste texto outros moradores do Carioca foi no sentido de contextualizar 

situações que envolviam, em primeira instância, os moradores da rua, que constitui duas 

famílias extensas relacionando entre si e com o entorno. Dessa maneira, o capítulo 1 

deste trabalho nasce da tentativa de explicitar os processos expropriatórios presente nas 

narrativas dos moradores, vivenciados ao longo dos anos, bem como indicar de que 

forma aconteceu a ida das famílias para a localidade.  

Os moradores da sede municipal de Morro do Pilar se referem ao Carioca como 

um todo que compreende os povoados denominados de Carioca, Rio Vermelho, Tenda e 

Rio Preto de Baixo. O capítulo 2 desta monografia aborda as temáticas clássicas das 

formas campesinas: a família, a terra e o trabalho que se interligam às relações de 

sociabilidade que, no Carioca, pode ser percebidas em diferentes graus entre a rua, o 

Carioca e as comunidades Rio Vermelho, Tenda e Rio Preto de Baixo. Já o capítulo 3 

deste trabalho foca sua análise nas poucas linhas de descrição da comunidade no EIA 

apresentado aos órgãos ambientais pela Manabi S.A. em que o Carioca é descrito como 

uma não comunidade. 
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CAPÍTULO 1 - Carioca. Que lugar é esse?   

 

1.1.  A gente é lá da terra dos nego: Processos expropriatórios vivenciados por 

moradores do Carioca 

 

A frase inicial deste capítulo marca boa parte de minhas idas ao Carioca. Em minha 

primeira visita a campo, chegamos à casa de Dnª Teresa, naquela quinta-feira de 

fevereiro de 2016, e logo fomos recebidos por ela e por seu esposo, Sebastião. 

Rapidamente o casal nos convidou para passar pra dentro, um costume que aconteceria 

em todas as casas visitadas. A beleza do quintal de Dnª Teresa e Sebastião chamou-me 

atenção enquanto caminhávamos do portão feito de bambu até a porta da casa do fundo, 

onde estava o casal. Dnª Teresa é uma referência no que tange as histórias antigas 

contadas no Carioca. É um costume local referir-se à senhora de oitenta e dois anos 

quando perguntamos à quem recorrer para ouvir as história do lugar.  

O terreno de Dona Teresa compreende duas casas de Dona Teresa e Sebastião, 

uma das casas localiza-se ao fundo do quintal e a outra casa localiza-se mais à frente, 

bem como a casa de seu filho Valério e duas casas onde vivem, respectivamente, duas 

filhas de Valério e suas famílias.  

 
Figura 8: Casa da frente de Dnª Teresa e Sebastião. Foto: Fernanda Borges - 24/08/2016 
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Nas vezes em que estive na casa de Dnª Teresa fui convidada a entrar e 

conversar na sala da casa mais ao fundo do quintal. O cheiro de lenha queimando no 

fogão pairava sobre o ambiente naqueles momentos. A sala, escura para meu costume, 

era o início da casa e compunha-se de uma porta de entrada, um aconchegante sofá, um 

banco, bem como uma pequena mesa encostada em uma das paredes. Ali, eu e Dnª 

Teresa nos acomodávamos no sofá e conversávamos por horas, interrompidas em 

alguns momentos por vezes que Teresa se dirigia ao quarto em busca de documentos ou 

objetos ilustrativos – e comprovativos – de nossas conversas, como, por exemplo, os 

objetos que ela usava quando fazia partos na vizinhança ou os documentos que 

comprovavam a posse de suas terras.  

 
Figura 9: Sebastião, esposo de Dnª Teresa, sentado em banco localizado na sala da casa do fundo. Foto 

Gabriel Ribeiro, 26/02/16. 

Em outra visita à casa, fui recebida por Vanilda, uma das filhas de Dnª Teresa. 

Vanilda é funcionária da prefeitura do município e residente na sede de Morro do Pilar 

e, por decorrência de suas férias anuais, estava passando alguns dias na casa da mãe. 

Como aconteceu nas outras vezes após muito chamar em frente ao portão de bambu, do 

lado de fora do terreno de Dnª Teresa, fui atendida e convidada à entrar. Do portão pude 
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avistar Sebastião sentado na porta da casa da frente, cumprimentei-o, lembrando-o que 

já estivera ali em outra ocasião. Vanilda seguiu apressada em minha frente, entrando 

logo na casa do fundo e pedindo para que aguardasse na sala da casa a chegada de sua 

mãe.  Vanilda foi até um dos quartos, visíveis para quem está na sala, e chamou Dnª 

Teresa, que descansava um pouco após o almoço.  

Ao chegar, Dnª Teresa foi logo me cumprimentando e eu tentando resgatar em 

sua memória a primeira vez que estivera ali. Quando nos assentamos no sofá, perguntei-

a sobre a diferença entre as duas casas usadas por ela e seu marido: a gente fica aqui [na 

casa do fundo] e na frente a gente vai pra dormir. Foi então que percebi que, como 

aconteceu em minha primeira visita à casa de Teresa, os diferentes membros da família 

por quem fui atendida, me convidaram para entrar e sentar na sala da casa do fundo. Nas 

duas visitas encontrei Dnª Teresa por voltas das 13 horas e o cheiro da lenha que 

queimava no fogão na área de trás da casa do fundo, indicava que alguém teria 

cozinhado recentemente ali. A cozinha, levada para a área externa da casa, abrigava, 

além do fogão à lenha, as panelas, pratos e talheres usados para cozinhar. Interromper o 

descanso após o almoço de Dnª Teresa na casa do fundo em minhas idas à campo, as 

latas de biscoito de polvilho em cima do armário da cozinha, a garrafa de café em cima 

da mesa e a goiabada retirada da geladeira que me foi oferecida eram fortes indicativos 

de que a casa do fundo, local onde recebe-se as visitas, parece ser o lugar onde o 

cotidiano daquela família acontece.  
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Figura 10: Parte externa da casa do fundo de Dnª Teresa e Sebastião. Foto: Fernanda Borges – 

24/08/2016. 

A casa do fundo, que tem os cômodos de pau a pique e, até pouco tempo atrás, 

era coberta por capim, forma como os moradores se referem ao capim-sapê, é a primeira 

casa onde viveram Dnª Teresa e Sebastião logo que se mudaram para o Carioca. O casal 

mudou-se para a localidade ao se casar, há mais de sessenta anos. Sebastião mudou-se 

um pouco antes e, após o casamento, Dnª Teresa, aos vinte anos, mudou-se para a 

localidade com o marido. A lembrança de quando saiu da fazenda Mata-Cavalo para o 

Carioca ainda é muito presente nas narrativas da moradora. Ela conta: Quando vim pra 

cá, o povo já tinha saído quase tudo da Mata-Cavalo. Fui criada lá e tem 62 anos que 

tô aqui. Meu pai era dos mais velhos lá. Mas também mudou para o Morro [Morro do 

Pilar]. Sebastião veio pra cá primeiro do que eu. As memórias suscitadas por este 

período remetem à origem de Dnª e Sebastião, bem como sua relação com os escravos e 

com as terras da fazenda Mata-Cavalo, antiga Sesmaria da região.  

Sentada no sofá da sala da casa do fundo, Dnª Teresa apresentava-me 

temporalidades que chamavam muito minha atenção: A gente é lá da terra dos nego, 

dizia a moradora remetendo à origem de sua família. A mim, encantava o orgulho 

revelado por aquela memória, assim como o resgate ao passado como forma de 

explicitar o presente.  A terra dos nego a que se remete Dnª Teresa, são as terras da 

fazenda Mata-Cavalo. Dnª Teresa conta que lá [na Mata-Cavalo] tinha o Zé Pereira que 
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era dono de tudo lá. Era 1.600 alqueires, e os negos trabalhava com ele. Segundo a 

moradora, a Mata-Cavalo está localizada em Morro do Pilar, próxima ao município de 

Conceição do Mato Dentro/MG, como demonstro na figura 11 deste trabalho. 

Entretanto, para referenciar a memória à que se remete Dnª Teresa devemos retroceder 

um pouco mais no tempo e contar como se deram a distribuição de terras ao longo dos 

processos de colonização e urbanização do Brasil.  

As histórias de tomadas de terra podem ser ouvidas das populações que vivem 

no campo brasileiro em diversos lugares e em diversas ocasiões. Desde os tempos 

coloniais, extensos territórios brasileiros são tomados pela força, sendo a posse das 

terras adquiridas mediante ao uso da violência. Em primeiro momento, no regime de 

sesmarias, o domínio da terra pertencia ao rei de Portugal que concedia ao sesmeiro a 

posse transitória (MOURA, 1988). Assim, até o momento em que se extinguiu o regime 

das sesmarias no Brasil colonial, em 1822, o processo de concessão de terras 

caracterizava-se como racialmente seletivo, contemplando homens ricos e de sangue 

limpo (GROSSI & MARTINS, 1997). A partir de 1850, com a instituição da Lei de 

Terras e com o fim do tráfico negreiro de escravos advindos da África, ficou-se 

estabelecido que a terra fosse obtida apenas através de sua compra. Nesse sentido, para 

José de Souza Martins (1980),  

[...] concretamente, a implementação da legislação territorial representou uma 

vitória dos grandes fazendeiros, já que essa não era a única categoria social a 

preocupar-se com a questão fundiária. Do outro lado, havia os que advogavam 

um regime de terras livres que desse lugar no Brasil, ao aparecimento de uma 

classe média de camponeses livres que quebrasse a estrutura social escravista e 

descaracterizasse os fazendeiros como senhor de escravos e terras, para fazê-

los fundamentalmente burgueses e empresários. (MARTINS, 1980:72). 

Assim, a partir do momento em que implementou-se a Lei de Terras no país, 

viu-se surgir, de maneira violenta, as grandes fazendas e consequentemente novos 

processos de expropriação territorial. A fazenda Mata-Cavalo, juntamente com a 

fazenda das Lages e fazenda Salvador, localizadas em Morro do Pilar, são 

desdobramentos de uma possível sesmaria (GROSSI & MARTINS, 1997). A narrativa 

de Dnª Teresa aponta as três fazendas como pertencendo ao mesmo dono, Teófilo 

Thomaz, e distribuídas em herança para os três filhos do fazendeiro, sendo um deles 
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Inhozinho Thomaz. As três fazendas de Teófilo Thomaz, fazendeiro residente em Morro 

do Pilar, foram adquiridas a partir da compra
12

 de terras de escravos libertos.  

Figura 11: Carta Topográfica da região de Morro do Pilar/Conceição do Mato Dentro. Fonte:                                                          

IBGE, 2016. Este mapa foi por mim recortado, para um foco específico nas localidades de Carioca, Mata-

Cavalo, Laje e Salvador.  

Anteriormente ao processo de compra da fazenda Mata-Cavalo por Teófilo 

Thomaz, as terras pertenciam à José Pereira de Abreu e Lima. Zé Pereira, forma como se 

refere Dnª Teresa à José Pereira, fez seu testamento deixando a sede e as terras da fazenda 

Mata-Cavalo para suas filhas, Constança e Ana. José Pereira também registrou em 

testamento sua vontade de que as filhas deixassem, após a morte, a Mata-Cavalo para 

seus escravos. No ano de 1883, após a morte de Ana, Constança fez seu testamento, 

cumprindo o desejo do pai. Constança, a quem Dnª Teresa e seu marido se referem 

como Mãe Tança, alforriou os escravos antes de sua morte e deu-lhes as terras do pai 

(GROSSI & MARTINS, 1997). 

A memória suscitada por Dnª Teresa dos tempos da Mãe Tança e dos tempos em 

que as terras pertenciam aos negros da fazenda, remete aos momentos de fartura vividos 

                                                           
12

 Esta informação está no texto de Grossi & Martins, 1997. Contudo, sabe-se que, naquela época, as 

tomadas de terras eram sugeridas como compras de terra. Esta é uma ação que demanda atuação do 

cartório, localizado em Morro do Pilar, e comandado por pessoas influentes no município (ARAÚJO. E; 

TEIXEIRA, R; ZHOURI, A., 2014). 
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pelos escravos libertos. Segundo a moradora, em Mata-Cavalo era tudo parente, 

havendo muita plantação e fartura de alimentos nas casas: Lá a gente plantava de tudo, 

não faltava nada. Contudo, os tempos de fartura passariam para os tempos de tensão na 

Mata-Cavalo, já que no ano de 1930 iniciou-se o processo de expulsão dos ex-escravos 

da fazenda.  

Dnª Teresa refere-se a esse processo utilizando o verbo tomar: lá era dos nego. 

E os outros que chegou depois foi comprando daqueles mais velhos, que tomou o 

terreno. Ao sofrer diversas ações executivas para a penhora de bens, muitos escravos 

libertos da fazenda tiveram suas terras tomadas e leiloadas. As narrativas de Dnª Teresa 

se referem a este período como um momento em que as plantações foram morrendo e 

muitas pessoas foram perdendo as terras da fazenda e se mudando para os municípios 

vizinhos: foi entristecendo porque o povo chegava, a criação comia as planta do povo 

todo. Então, a gente só plantava... depois os ricos que comprou lá, tinha gado, então 

eles foram saindo.  

Já no de 1941, José Batista Ferreira, o Inhozinho Thomaz, demarcou as terras da 

fazenda Mata-Cavalo, herança deixada por seu pai, Teófilo Thomaz, que havia 

comprado as terras em leilões. Inhozinho então adquiriu outras pequenas áreas de 

pequenos proprietários e lavradores negros que viviam na região, ampliando suas terras 

até o ano de 1956 (GROSSI & MARTINS, 1997). Foi no momento de ampliação das 

terras do fazendeiro, que Sebastião, esposo de Dnª Teresa, mudou-se para a nova 

fazenda. Sebastião prestava serviços de vaqueiro à Inhozinho desde a fazenda Mata-

Cavalo, em troca o fazendeiro deixava que Sebastião morasse em suas terras. Nesse 

período, Sebastião e Teresa casaram-se e a esposa acompanhou o marido para Carioca.  

O discurso de Dnª Teresa remete aos processos de expropriação vividos em 

meados do século XX, com a intensificação da criação de gado no país. Neste período, 

iniciou-se progressivamente um processo no qual a agricultura sucessivamente cedeu 

espaço para a pecuária, uma atividade que exige a atenção de um contingente menor de 

trabalhadores potencializando processos de expropriação. Dessa maneira, Moura 

(1988), no contexto do Vale do Jequitinhonha, nos mostra que: 

As fazendas, que antes eram estabelecimentos agropastoris, agora tendem ao 

pastoreio extensivo e simples. Por ser essa atividade mais lucrativa, todo o solo 

é revertido ao plantio de capim, retendo-se apenas um ou dois vaqueiros para 

os cuidados da criação. (MOURA, 1988:03). 
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Dnª Teresa lembra-se que, ao mudar-se para Carioca, havia algumas pessoas que 

já residiam na região. Um desses moradores que ali viviam era o Velho Felipe que, 

segundo Teresa, já era um senhor bem velhinho quando ela e Sebastião se mudaram 

para Carioca. Apesar de ser uma figura importante na localidade, presente em muitas 

narrativas e com parentes ainda vivos na região, o que se sabe sobre o Velho Felipe é 

que este era um morador residente na localidade muito antes da chegada de Inhozinho. 

Zé Gominho, um dos filhos da família Gomes, o outro núcleo familiar residente na rua, 

ao contar sobre a ida de sua família para Carioca, narra que Ele [Felipe] era o capataz 

que comandava o rancho todo... ai ele veio e pediu pro Inhozinho um pedaço de terra 

pra nós, pra gente fazer um rancho aqui.  

Atualmente, os parentes do Velho Felipe ainda vivem na comunidade, 

compondo a terceira geração da família e, por isso, não se lembram muito bem do avô. 

Dnª Expedita, esposa de Zé Gominho e uma das netas mais velhas de Felipe, conta que, 

apesar de conhecer o avô como homem de bom coração, não tem muitas lembranças 

dele, já que quando Felipe morreu, Expedita, hoje com 74 anos, era ainda uma criança. 

O que podemos inferir é que o Velho Felipe não era dono de terras, trabalhando, assim, 

para os fazendeiros da região. A idade avançada de Felipe, já relatada de quando Dnª 

Teresa mudou-se para Carioca, bem como a compra das terras dos escravos libertos por 

Inhozinho Thomaz, nos faz pensar que Felipe pode ser um desses escravos alforriados
13

 

que continuou morando nas terras agora de Inhozinho. 

Foi no período de intensificação da criação de gado que José Gomes, patriarca 

da família Gomes, precisou sair das terras onde vivia na beira do Rio Preto. Zé 

Gominho, um dos filhos de José Gomes, contou-me que foi então que o pai, recém-

casado e não tendo onde morar com a família, pediu ao Velho Felipe que intervisse 

junto à Inhozinho para que o fazendeiro cedesse um pedaço de terra onde José Gomes 

pudesse viver com sua família. Zé Gominho se lembra: Nós morava lá na outra fazenda 

lá... [no Rio Preto] Então, o avô dela ai (se referindo a Dnª. Expedita, sua esposa) 

arrumou pra nós com o Inhozinho Thomaz um lugar pra gente morar e ai a gente criou 

ai e lá vai vivendo por ai. Dnª Expedita também se lembra de quando a família de José 

Gomes chegou no Carioca: Eles veio pra cá tudo pequeno. O pai deles veio trazendo. 

                                                           
13

 Tal inferência partiu das poucas histórias contadas pelos moradores locais com quem conversei, bem 

como da Terceira Nota Técnica de Campo – Morro do Pilar/MG (ARAÚJO. E; TEIXEIRA, R; ZHOURI, 

A., 2014), que se refere ao Velho Felipe como “Negro Felipe”. 
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Mudou pra aqui e veio trazendo as coisas tudo na cacunda e os filhos. Tem até uma 

cruz ali antiga que, cê sabe né, cada lugar que vai põe uma cruzinha. Essa cruzinha 

veio lá do Rio Preto. Até a cruzinha que o pai dele tinha, ele trouxe ela. 

Em minha primeira ida às casas compreendidas como núcleo da família Gomes, 

fui avistada por alguns moradores assim que me aproximava do terreno e, rapidamente, 

fui convidada a chegar pra dentro. O terreno da família Gomes é composto por cinco 

casas, sendo uma delas a casa de sapê, ou o ranchinho, como é denominado pela 

família, construído por José Gomes, para morar com a esposa e filhos nas terras de 

Inhozinho. As outras quatro casas que compõem o terreno são habitadas por quatro 

irmãos, filhos de Jose Gomes, sendo eles, Maria, Zé Gominho, Tarcísio e Israel e suas 

respectivas famílias e é delimitado por uma cerca que envolve as cinco casas.  

 
Figura 12: Quintal da família Gomes/Casa referida como rancnhinho. 

 Foto: Gabriel Ribeiro - 26/02/16 

As narrativas dos moradores com quem conversei remetem a vinda das famílias 

que ali vivem atualmente, compartilhando diferentes processos de expropriação vividos 

na região ao longo dos anos a partir de processos de modernização das fazendas, da 

intensificação do gado e da redução das plantações. Diante disso, como bem coloca 

Moura (1986), 
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Se a origem desses processos sociais é a fazenda, e a figura do fazendeiro é o 

suporte de sua dominação, os processos de expulsão e invasão estão sempre 

referidos à forma e conteúdo através dos quais essa dominação é exercida: ela 

impõe pelo documento escrito, pela violência física, pela violência simbólica, 

ou pelos três movimentos combinados, a sua nova ótica das regras de 

propriedade e trabalho às frações subordinadas mencionadas. (MOURA, 1986: 

23). 

Contar a história de como as famílias com quem tive contato foram viver no 

Carioca jamais me pareceu tarefa simples. Em uma aula de determinada disciplina em 

que discutíamos sobre as formas camponesas no mundo moderno, entendi o porquê da 

dificuldade que sentia em estabelecer linearidade às narrativas dos moradores com 

quem conversei. De certa forma, as narrativas não eram exatamente lineares. Carioca 

compreende duas famílias extensas, incluindo pais, mães, filhos e netos, vivendo em 

dois diferentes núcleos separados por cercas de arame farpado. Como pude demonstrar 

acima, os dois núcleos familiares tiveram origem em dois diferentes lugares, mudando-

se para o Carioca em dois momentos diferentes, mas em um mesmo tempo e por 

motivos que se assemelham. Assim, a lógica das histórias e memórias entre os dois 

núcleos familiares se estabelece quando a vinda das duas famílias para a comunidade 

está relacionada ao processo de expulsão da terra e ao crescimento da agropecuária na 

região.  

No que tange o processo de aumento das fazendas no Brasil, Martins (1980) 

mostrou-nos que a partir dos anos de 1950, segundo o Censo Agropecuário brasileiro, o 

número de lavradores que não possuíam terras cresceu consideravelmente. Os dados de 

1975 apontavam que para cada lavrador proprietário, havia 1 lavrador não-proprietário 

em estabelecimentos rurais de 20 ha, enquanto que nos estabelecimentos de 10 ha, 

maioria no país, para cada lavrador proprietário havia 1,3 lavrador não proprietário. 

Martins (1980) ainda aponta que, nos anos oitenta, dados oficiais indicavam que havia 

cerca de 40 milhões de migrantes no país, muitos dos quais foram obrigados a sair do 

seu lugar de origem devido principalmente à concentração de terra nas mãos de grandes 

fazendeiros, à extensão das pastagens e à transformação nas relações de trabalho na 

lavoura.  

Nesse sentido, a formação das fazendas agropecuárias pode ser comparada a 

formação dos bairros, como aponta Appadurai (2004). Segundo o autor, a construção da 

localidade envolve, invariavelmente, um processo de colonização, um momento 

histórico e demarcado no tempo. Assim, 
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A transformação dos espaços em lugares requer um momento consciente que 

pode depois ser recordado como relativamente rotineiro. A produção de bairros 

é intrinsecamente colonizadora, no sentido em que implica a afirmação do 

poder socialmente (muitas vezes ritualmente) organizado sobre os lugares e 

cenários considerados potencialmente caóticos ou rebeldes (APPADURAI, 

2004: 244).  

 O autor aponta, no entanto, que tais bairros são contextos ao mesmo tempo em 

que necessitam e produzem contextos. Dessa forma, em uma dimensão, os bairros 

enquanto contexto são pressupostos para a produção de sujeitos locais, requerendo 

lugares e espaços existentes dentro de um bairro historicamente produzido e com uma 

série de especificidades locais. Nesse sentido, a comunidade do Carioca pode ser lida 

enquanto um lugar produzido historicamente a partir de um bairro-contexto, entendido 

como a fazenda que engloba a localidade. 

1.2.  As históricas relações de subalternização e silenciamento no Carioca 

 

As conversas que pude compartilhar com moradores do Carioca giraram em 

torno de suas vindas para a comunidade, das memórias suscitadas por este período, as 

lidas do cotidiano, bem como o tema da mineração que aflige os moradores locais. No 

fim de uma dessas conversas, enquanto caminhávamos para a parte externa da casa do 

fundo, Dnª Teresa parou à porta da frente da casa e me surpreendeu dizendo: você quer 

tirar uma foto aqui, né?! Tentei agir naturalmente, mas aquela situação me fez sentir 

um desconforto que ali não conseguia entender o motivo. Peguei rapidamente a câmera, 

mas me confundi ao tentar configurá-la para fotos. Então, rapidamente retirei meu 

telefone celular da bolsa, ligando mais que depressa a câmera e a foto (mal) tirada é 

exatamente o retrato da confusão gerada por meu desconforto com relação à fala de Dnª 

Teresa.  
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Figura 13: Dnª Teresa na porta da casa do fundo Foto: Fernanda Borges – 28/08/2016 

Ao voltar do campo e, após dialogar sobre o ocorrido em uma reunião de 

orientação para a escrita desta monografia, pude refletir o que aquele acontecimento 

seria capaz de revelar. O desconforto sentido por mim parecia apresentar uma situação 

de servidão histórica, em que Dnª Teresa parecia querer me servir exatamente como eu 

gostaria, o que me tirou completamente de uma situação de conforto que relaciona o 

fazer antropológico com os sujeitos da pesquisa. Eu, jovem estudante universitária, de 

pele branca, vinda de uma cidade grande, realizando entrevistas, acompanhada de um 

gravador, em uma situação que, por si só, delimita os possíveis lugares de fala, 

acionando, sem que eu pudesse perceber, o capital simbólico (BOURDIEU, 2003) do 

qual, historicamente, eu desfrutava. Foi então que, aquela circunstância, me colocou em 

constrangimento comigo mesma, fazendo-me refletir sobre como é delicada a relação do 

antropólogo com os sujeitos que fazem parte da pesquisa, me fazendo sentir a histórica 

relação de poder hierárquica que se fazia presente em minha relação com Dnª Teresa.  

Assim, não precisou que eu falasse sobre poder ou tentasse, de forma muito 

contrária à minha proposta em campo, impor uma hierarquia pré-existente em minha 

relação com Dnª Teresa. Como colocado por Foucault (2013), “o sucesso do poder 

disciplinar se deve sem dúvida ao uso de instrumentos simples: o olhar hierárquico, a 

sanção normalizadora e sua combinação num procedimento que lhe é específico” 

(FOUCAULT, 2013). Naquele momento, Dnª Teresa pareceu acionar, sem que eu 

pudesse perceber, a percepção do olhar hierárquico com o qual conviveu durante anos.  

Nesse mesmo sentido, Foucault (2013) nos apresenta a noção de corpo dócil, que pode 
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ser controlado por estruturas construídas historicamente, que pôde ser lido por mim 

como uma a “docilidade” da servidão. Tal situação colocou-se de maneira 

desconfortável o suficiente para mim, a ponto de causar determinada dificuldade para 

escrever este subcapítulo, relacionada à este mal-estar gerado pelo lugar social ocupado 

por mim e por Dnª Teresa enquanto sujeitos históricos.  

 A relação de poder que entrelaça historicamente Dnª Teresa, descendente dos ex-

escravos da Mata-Cavalo, a mim pode ser contada a partir da compreensão proposta 

pelos estudos decoloniais. Quijano (2002) aponta que discutir os processos de 

colonização ocorridos na América Latina implica, de todo modo, aplicar uma 

perspectiva teórica e histórica sobre a questão do poder. Para o autor, o poder pode ser 

caracterizado por ser um tipo de relação social que envolve os elementos dominação, 

exploração e conflito. Assim, tal relação social afeta, segundo Quijano (2002), quatro 

áreas básicas da vida: 

[...] 1) o trabalho, seus recursos e seus produtos; 2) o sexo, seus recursos e seus 

produtos; 3) a autoridade coletiva (ou pública), seus recursos e seus produtos; 

4) a subjetividade/ intersubjetividade, seus recursos e seus produtos. As formas 

de existência social em cada uma dessas áreas não nascem umas das outras, 

mas não existem, nem operam separadas ou independentes entre si. Por isso 

mesmo, as relações de poder que se constituem na disputa pelo controle de tais 

áreas ou âmbitos de existência social tampouco nascem, nem se derivam, umas 

das outras, mas não podem existir, salvo de maneira intempestiva e precária, 

umas sem as outras. Isto é, formam um complexo estrutural cujo caráter é 

sempre histórico e específico. Em outras palavras, trata-se sempre de um 

determinado padrão histórico de poder (QUIJANO, 2002:04).   

 

 Nesse sentido, Quijano (2002) refere-se à histórica relação de poder estabelecida 

nos contextos coloniais. Para o autor, o conceito de colonialidade do poder dá conta da 

classificação social básica e universal em torno da noção de raça, um dos elementos 

fundantes do atual padrão de poder. A noção de raça surgiu, segundo Quijano (2002), há 

mais de quinhentos anos, originada talvez da diferença fenotípica entre os moradores da 

então América e da Europa, sendo a mais perdurável expressão de dominação da 

história. Dessa forma, como aponta o autor, as relações sociais fundadas na ideia de raça 

produziram, na América Latina, identidades sociais historicamente novas, como os 

índios, negros e mestiços. Assim,  

Na medida em que as relações sociais que se estavam configurando eram 

relações de dominação, tais identidades foram associadas às hierarquias, 

lugares e papéis sociais correspondentes, com constitutivas delas, e, 

consequentemente, ao padrão de dominação que se impunha. Em outras 

palavras, raça e identidade racial foram estabelecidas como instrumentos de 

classificação social básica da população (QUIJANO, 2005:02).  
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As novas identidades historicamente produzidas acerca da ideia de raça foram 

associadas, de maneira hierárquica, à natureza dos papeis e lugares da estrutura global 

de controle do trabalho no sistema capitalista. Quijano (2005) aponta que nas regiões 

não europeias o trabalho assalariado era exclusivo dos brancos, o que deve ser analisado 

a partir do fato de que, desde o começo das Américas, o trabalho não pago era realizado 

com as raças dominadas, porque eram raças inferiores. Assim, a relação que se tornava 

perceptível naquele episódio entre mim e Dnª Teresa teve início histórico datado do 

período colonial, onde a Europa pôde estabelecer sua identidade enquanto Estado-

Nação, à custa da exploração dos sujeitos da América e da África. Para Quijano (2002), 

esses Estados-Nação foram construídos a partir de relações de poder e colonização.  

Com a elaboração da ideia de raça a partir dos processos de colonização e da 

exploração que permeou por gerações as famílias dos escravos vindos da África para o 

Brasil, podemos entender também as situações de silenciamento percebidas por mim 

nos trabalhos de campo no Carioca, já que algumas das famílias que ali vivem são 

remanescentes desses trabalhadores explorados no período colonial. Nessa perspectiva, 

algumas das vezes que estive com Dnª Teresa, perguntei-a se ela poderia me explicar 

como se deu a tomada das terras dos escravos libertos da fazenda Mata-Cavalo. Em 

todas as oportunidades, a moradora se esquivava de contar quem foram os fazendeiros 

responsáveis pela saída dos ex-escravos da fazenda. Até que, em uma dessas tentativas, 

Dnª Teresa explicitou o porquê não daria aquela informação. Teresa se lembra: era 

muita gente que chegou pra tomar as terras. Depois eles foram passando... era tanta 

gente que a gente nem lembra mais. Dnª Teresa hesitou em um primeiro momento, mas 

acrescentou, Até que eu lembro, mas não falo não. Não posso nem falar a raça deles, 

até tem uns que eu conheço, mas não posso falar não... Conheço neto, bisneto 

daqueles que tava lá, mas não falo... [grifos meus]. 

No que tange esses silenciamentos do cotidiano revelados por Dnª Teresa, ao 

discutir a memória coletiva em Mocambo, Arruti (2005) fala sobre o Ethos do silêncio 

(ARRUTI, 2005). O autor narra que, em seu contexto de campo, reviver a memória de 

seus entrevistados se fez a partir de uma competição acirrada com o silêncio. Nesse 

sentido o autor conta que  

Para os “mais antigos”, silenciar sobre histórias e casos vividos ou ouvidos foi, 

e ainda é, mais que a expressão de uma desconfiança com os recém-chegados: 

silenciar faz parte de um ethos plenamente incorporado. Tanto as histórias 

sobre seus ancestrais, que ocupavam a região desde pelo menos meados do 
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século XIX, quanto as histórias do cangaço, que tomaram o serão de Porto da 

Folha como um dos seus cenários privilegiados no início do século XX, 

impuseram a essas populações um medo e um estado de permanente cuidado 

com as palavras que se refletem na sua forma e capacidade de recuperar, de 

forma mais extensa e detalhada, histórias e personagens. (ARRUTI, 2005:212). 

Michael Pollak (1989) aborda em seu trabalho os temas da memória e do 

esquecimento em contextos em que o que não é dito ou silenciado pode ser 

identificados em trabalhos da escuta de grupos historicamente subalternizados. A partir 

de alguns exemplos específicos oferecidos ao longo do texto, o autor aponta que existe 

uma fronteira entre o dizível e o indizível, o confessável e o inconfessável. Assim, “essa 

tipologia de discursos, de silêncios, e também de alusões e metáforas, é moldada pela 

angústia de não encontrar uma escuta, de ser punido por aquilo que se diz, ou, ao 

menos, de se expor a mal-entendidos” (POLLAK, 1989:08). 

A leitura que tendo a fazer da narrativa de Dnª Teresa sobre o não dizível no que 

tange o assunto das tomadas de terra, é que, para além do sofrimento vivido nos 

períodos relembrados, a histórica relação de subalternização dos sujeitos se relaciona à 

memória dos moradores da localidade. O que pode ser visto nos registros documentais 

sobre a tomada das terras da fazenda Mata-Cavalo é que Inhozinho Thomaz foi um dos 

fazendeiros a adquirir boa parte daquela área. Assim, Dnª Teresa, apesar de possuir a 

regularização da posse de suas terras que anteriormente pertenciam à Inhozinho, parece 

ainda acionar o ethos do medo que está embuçado pelo não dito por ainda haver gente 

viva da família deles. Nesse sentido,  

Distinguir entre conjunturas favoráveis ou desfavoráveis às memórias 

marginalizadas é de saída reconhecer a que ponto o presente colore o passado. 

Conforme as circunstâncias, ocorre a emergência de certas lembranças, a 

ênfase é dada a um ou outro aspecto (POLLAK, 1989:08). 

O medo de que fala Arruti (2005) não é discutido pelos moradores com quem 

conversei. Mas o ethos do medo parece estar presente nas entrelinhas que permeiam 

suas narrativas. A histórica subalternização dos sujeitos do Carioca a partir da relação 

entre brancos e negros e entre os grandes e pequenos 
14

 se faz presente quase que o 

tempo todo nas falas e no modo de receber as pessoas que, assim como eu, chegam de 

fora. O hábito de chamar as pessoas que chegam para chegar pra dentro, o qual me 

chamou atenção no início dos trabalhos de campo na comunidade e que me refiro no 
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 Categoria êmica percebida e relatada na Terceira Nota Técnica de Campo – Morro do Pilar/MG 

(ARAÚJO. E; TEIXEIRA, R; ZHOURI, A., 2014b). 
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início deste capítulo, me foi crucial para despertar o entendimento de que existe uma 

obrigação em receber que é sintomática de um histórico processo de servidão.   

CAPÍTULO 2 – Territorialidade e tradicionalidade 

 

2.1.  Relações de sociabilidade e parentesco no Carioca 

 

Em uma das tardes em que estive no Carioca percebi que seria importante visitar 

algumas casas que pertencem aos familiares do Velho Felipe. As famílias se localizam 

em outro povoado, um pouco distante das famílias de Dnª Teresa e da família Gomes, 

mas que também recebe o nome Carioca. Em outra visita na casa da família Gomes, Dnª 

Expedita, neta do Velho Felipe, disse-me que nascera em uma dessas casas. As famílias 

que visitei no Carioca demonstraram duas formas distintas de se referirem à 

comunidade como duas localidades diferentes, mas que se complementam. Uma dessas 

formas é a rua onde vivem a família Pereira, e sua matriarca Dnª Teresa, em terreno 

compreendendo cinco casas, e a família Gomes, que abarca o terreno onde vivem os 

quatro irmãos e suas famílias. Em outro sentido, se referem ao Carioca como sendo 

também o povoado onde vivem a família do Velho Felipe, bem como a casa onde vive 

Valéria, filha de Dnª Teresa, e seu esposo Felipe, tataraneto do Velho Felipe. 

 
Figura 14: A rua a que remetem os moradores do Carioca.  Foto: Gabriel Ribeiro - 26/02/16 
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Os moradores da sede do município de Morro do Pilar se referem às 

comunidades Rio Vermelho, Carioca, Rio Preto e Colônia como região do Carioca. 

Entretanto, podemos notar nos discursos dos moradores da comunidade uma 

diferenciação entre Carioca, enquanto a rua sem saída
15

, e Carioca enquanto a região. 

Ao ser questionada sobre este assunto, Dnª Expedita explica: Carioca é isso aqui, é essa 

rua aqui da casa da Dnª Teresa, onde cês passaram, e vai até o final que é aqui... essa 

rua é sem saída. Dnª Expedita ainda complementa: eles fala que tudo aqui é Carioca. 

Mas, cada região aqui tem um nome. Rio Vermelho, Rio Preto, Colônia, Carioca e por 

ai vai [...] Lá onde eu nasci ainda é Carioca. Nesse sentido, nota-se uma diferenciação 

quando se faz referência ao Carioca enquanto a rua sem saída e lá, onde ainda é 

Carioca.  

 
Figura 15: Casas da família de Dnª Teresa, localizadas do lado direito da rua. Foto: Fernanda 

Borges – 28/08/2016 

Assim, podemos notar a existência de algo diferente que conecta as famílias 

Gomes e Pereira e, em outro discurso, em um reajuste do sentido das palavras, as 

famílias que vivem nas outras localidades referenciadas pelos moradores. Entretanto, 

como já foi dito, Valéria, uma das filhas de Dnª Teresa vive com o marido, parente do 

Velho Felipe em certa distância da rua ao qual se referem os moradores. Todavia, em 

uma das conversas que pude ter na casa da família Gomes, enquanto mostrava-me o 
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 Tal referência é utilizada pelas famílias Gomes e Pereira para dizer onde é o Carioca.  
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forno à lenha de assar biscoitos, Dnª Expedita contava que a utilização do forno é feita 

por todas as mulheres residentes naquele núcleo familiar. Foi quando perguntei sobre a 

possível venda de biscoitos, que Dnª Expedita contou-me que a produção não era 

utilizada para venda, mas faziam em ocasiões em que estavam juntas mais de duas 

mulheres da família ou em ocasiões especiais: Quando vem visita aqui a gente faz, ou 

quando tá eu e minha cunhada, a Maria, a gente faz... ou quando tem festa [...]. 

Perguntei se é como aconteceu no casamento da filha de Valéria, pois eu havia lido este 

relato na Terceira Nota Técnica de Campo – Morro do Pilar/MG (ARAÚJO. E; 

TEIXEIRA, R; ZHOURI, A., 2014b). Dnª Expedita então complementou: Isso, igual 

quando a filha da Valéria [neta de Dnª Teresa] casou... a gente juntou e assou um 

monte de biscoito, foi bom demais.  

 
Figura 16: Expedita e a esposa de Tarcísio mostram o forno e o tacho de doces para mim. Foto: 

Gabriel Ribeiro - 26/02/16 

No que tange este assunto, a Terceira Nota Técnica de Campo – Morro do 

Pilar/MG (ARAÚJO. E; TEIXEIRA, R; ZHOURI, A., 2014b) aponta que as cunhadas, 

Expedita e Maria, se juntaram naquela ocasião para assar os biscoitos para os parentes 

que viriam de Sabará e Belo Horizonte por ocasião do casamento. Nesse sentido, 

entendemos que, apesar de o grupo manter relações mais próximas com os vizinhos que 

moram na rua, ele também se relaciona em redes sociais mais amplas. O 

relacionamento diferenciado entre as famílias vizinhas pode ser destacado talvez pela 
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proximidade com que as casas das famílias estão dispostas e por se localizarem na 

mesma rua, mas se estendem as outras localidades por redes de parentesco, por 

exemplo, entre Valéria, filha de Dnª Teresa e seu esposo, sobrinho de Dnª Expedita e 

tataraneto do Velho Felipe.    

Ressalta-se, ainda, que a relação de apadrinhamento se faz presente entre os 

membros da comunidade. Dnª Teresa e seu esposo, Sebastião, os moradores mais velhos 

da rua, contam que quando chegaram no Carioca encontraram os filhos de José Gomes 

ainda crianças. Os filhos mais novos da família Gomes nasceram quando a família já 

estava assentada em Carioca e Dnª Maria, uma das filhas mais novas, por exemplo, foi 

batizada por Dnª Teresa. O compadrio também se faz presente na relação entre Dnª 

Teresa e Dnª Expedita que são, respectivamente, madrinha e afilhada. Diversos estudos 

antropológicos (WOORTMANN, 1995; ARANTES, 1971; KOTTAK, 1967) nos 

mostram que, quando uma comunidade se forma, as pessoas tendem a estabelecer laços 

de compadrio. Segundo Kottak (1967), o batismo significa pertencimento e 

incorporação em uma comunidade moral. Os nomes dados à Maria e Expedita me 

chamaram a atenção e me fizeram lembrar que em algumas localidades do nordeste 

brasileiro, como bem retrata Woortmann (1995), os padrinhos dão o nome 

(supostamente) cristão à criança, o qual representa um elo entre o santo e o afilhado. 

Assim, é o padrinho que faz a mediação, a partir do ritual de batismo, entre o mundo 

espiritual e o mundo material. Tal relação pode ser lida, portanto, através da ótica de 

uma estrutura dadivosa (MAUSS, 2003) em que a criança pode ser entendida como a 

dádiva.  

Para Mauss (2003) a estrutura dadivosa é percebida enquanto relação de 

reciprocidade, em que a obrigação de dar, receber e retribuir é o imperativo das trocas, 

que nem sempre são materiais. Nesse sentido, a atribuição do compadrio nas relações 

analisadas no Carioca pode ser entendida como uma forma de estabelecer vínculos de 

reciprocidade. Entretanto, Mauss (2003) atenta sua análise para demonstrar que a dádiva 

é uma relação instável e desequilibrada, em que não se retribui identicamente, e ao 

mesmo tempo, a alguém em posição social idêntica. Assim, para Lanna (2009), é 

possível definir o compadrio como a troca da pessoa física pela pessoa social, esta 

simbolizando um valor superior maior do que aquela. Dessa forma, o ritual do 

compadrio pode ser compreendido como uma forma de parentesco entendido como 

idioma que estabelece relações. Assim, a relação de compadrio nem sempre é paga a 
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partir de outra relação de compadrio com a mesma família. A reciprocidade é, portanto, 

um fato social total (DURKHEIM, 2006) que compreende as diversas esferas da vida 

social, assumindo uma posição de trocas assimétricas nas relações.  

O terreno do grupo familiar remanescente do Velho Felipe compreende três 

casas onde vivem os irmãos Neide, Teresa e Felipe e suas respectivas famílias. Cada 

família possui a documentação da regularização do terreno, mas as casas se localizam 

dentro de um único terreno, delimitado por uma única cerca que engloba todas as casas. 

Assim, como é o caso das famílias Pereira e Gomes, as casas não são separadas umas 

das outras por cercas. Aqui todo mundo é parente, contava-me Neide, bisneta do Velho 

Felipe. Neide, como a maioria dos familiares do Velho Felipe com quem conversei, não 

se lembra de muitas histórias sobre o bisavô, já que não chegou a conhecê-lo. 

 

 
Figura 17: Quintal da família do Velho Felipe. Foto: Fernanda Borges – 28/08/2016 

Ao me aproximar um pouco mais das casas, pude notar uma quarta casa sendo 

construída. A construção será uma nova moradia para a família de Neide, já que a casa 

em que moram atualmente é pequena para a família. Enquanto eu e Neide 

conversávamos próximas à construção, aproximou-se um senhor de meia idade à 

conversa. Ao contar que estava ali fazendo algumas pesquisas sobre a história do 
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Carioca, o homem logo disse que deveria conversar com sua vizinha, Dnª Teresa. 

Contei-o que já havia visitado a moradora algumas vezes, como também seus vizinhos, 

Zé Gominho, Dnª Expedita e Maria. Foi então que o homem se apresentou para mim 

como Tarcísio, um dos irmãos residentes no núcleo Gomes. Tarcísio estava ajudando os 

familiares de Neide na construção da casa.  

Tarcísio disse-me que estava ali ajudando os moradores daquele grupo familiar a 

bater a laje da casa, situação comum para mim, que presenciei diversos momentos 

como este no bairro onde passei minha infância no interior de Minas Gerais. Tomando 

como base o que diz Appadurai (2004) sobre a formação dos bairros, aquela situação 

imediatamente alertou-me sobre as ocasiões de ajuda mútua entre as pessoas e/ou 

grupos familiares de uma comunidade. Tais situações podem também ser analisadas 

como momentos de troca que também desencadeiam relações de reciprocidade. Nesse 

sentido, para Sabourin (2011),  

Na ajuda mútua fundamentada na reciprocidade, horas e dias não são 

contabilizados; a importância da relação humana prevalece sobre o valor da 

prestação material, mesmo se, até por necessidade, a devolução da prestação é 

esperada [...] As relações mobilizadas em tais estruturas de reciprocidade 

geram valores materiais ou instrumentais imateriais (conhecimentos, 

informações, saberes), mas produzem também valores afetivos (amizade, 

proximidade) e valores éticos como a confiança, a equidade, a justiça ou a 

responsabilidade. (SABOURIN, 2011:34). 

 Dessa forma, pude perceber que as relações de troca entre os moradores do 

Carioca ultrapassam as trocas materiais e atingem o nível das trocas simbólicas, a partir 

de um sentimento de pertencimento à comunidade.  

2.2.  Terra, família e trabalho  

 

As famílias residentes no Carioca possuem a regularização da documentação da 

posse de suas terras. Apesar de cada morador possuir a porção de terras chamada de 

pedaço, as famílias têm como costume enfatizar que as casas não possuem cerca 

separando-as. Assim, o terreno de todas as famílias visitadas por mim compreende o 

compartilhamento da terra entre os membros do grupo familiar. Nesse sentido, Zé 

Gominho afirma que não tem esse negócio de separação não. Não tem cerca nas casas 

aqui... todo mundo é irmão e todo mundo tem a posse... Quando quer dizer que cada um 

tem a posse separada, o morador explica que [...], assim, todo mundo que vai aposentar, 

tem que ter a posse, né?! O papel pra provar senão não consegue... 
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Figura 18: Casas família Gomes. Foto: Fernanda Borges – 28/08/16 

Como já foi dito no capítulo anterior, as famílias do Carioca se originaram de 

processos de expulsão de terras e da relação entre grandes e pequenos proprietários de 

terras na região após o período de escravidão no Brasil. Nesse sentido, nas narrativas 

dos moradores foram evidenciadas relações de dependência e subjugação para com os 

fazendeiros e famílias com maior poder econômico e político na região, é a relação 

assimétrica entre os grandes e os pequenos.  

No tempo em que Inhozinho Thomaz ainda era vivo, as famílias Pereira, Gomes 

e os familiares do Velho Felipe moravam nas terras do fazendeiro. Após sua morte, os 

filhos de Inhozinho foram vendendo as terras herdadas e, com isso, novos fazendeiros 

chegaram à região. Dnª Teresa se lembra: O primeiro [após a morte de Inhozinho] que 

entrou, criou caso... falou que queria o nosso, que o nosso tava dele... Mas não podia 

dar, porque meu marido trabalhava com Inhozinho... já tinha trabalhado com ele 28 

anos. Ele trabalhou com ele sessenta anos... Mas nessa ocasião, tinha vinte e oito. 

Ajudou o homem a criar os filhos todos, quando ele veio pra cá os meninos estavam 

todos pequenininhos ajudou criar tudo, foi carregando lenha, tirando leite de setenta 

vacas, fazia queijo, fazia creme pra vender pra fora, colhia muitos ovos, tinha muita 

galinha, tinha tudo... ele fazia tudo. Ai ele deu pra nós plantar aqui, até no terreno do 

Valério [filho de Dnª Teresa]. É nosso, né?! Mas é deles... Mas então nós ficamos com 
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o terreno, depois o que entrou botou o pau pra quebrar mesmo... falou pra nós sair, 

porque ia tomar o terreno todo, tudo que tava plantado aqui ele abriu o terreno tudo e 

deixou os boi comer tudo... Mas, eu saia e ia pra Belo Horizonte assim mesmo, não 

dava moleza não... eu pagava o sindicato, então eu parti pra esse negócio de 

sindicato... Ia pra Belo Horizonte diariamente, ia pra Conceição [Conceição do Mato 

Dentro], deixava os meninos pequenos dentro de casa, mas não dei moleza... Ele falou 

que tinha três fazendas pra demandar com nós. Ai eu falei: tem, mas não tem 

importância não... eu pegava meus papeis, punha dentro da blusa e ia... E eu falava 

assim: Ele tem três fazendas pra demandar comigo, mas ele não tem nada, tem só uma 

que ele [Inhozinho] deu. E depois o que que deu? Nós ganhamos dele, o outro terreno 

que tem lá, esse terreno que é fechado... tá plantado ainda (grifos meus). Assim, nesta 

época, uma parte da terra de trabalho constituída pela família de Dnª Teresa foi 

expropriada e o novo fazendeiro conseguiu tomar um pedaço do terreno inicial da 

família.  

Após o ocorrido com Dnª Teresa, as famílias do Carioca
16

 procuraram o 

sindicato para regularizar os documentos da posse de terras. Assim, os membros das 

famílias com os quais conversei possuem a posse individualizada da terra, usando o 

exemplo de Dnª Teresa para fazer referência a este momento. Sobre a regularização da 

documentação da posse dos vizinhos, Dnª Teresa complementa: Capaz que cada um fez, 

porque com esse negócio de conta de luz, eles precisam pra tudo, né? Mas fui eu que fiz 

primeiro, fiquei esperta. Nesse sentido, como revela Paoliello (1998),  

A origem do direito possessório revela uma apropriação de normas legais que o 

tornam possível, especificamente, do principio do direito que permeia estas 

normas, qual seja, a posse com direito constituído no “desbravamento”, 

consolidado por moradia e cultivo, em condições de terra fartamente disponível 

para um povoamento escasso, que permite sua apropriação individualizada. 

(PAOLIELLO, 1998:217). 

Dessa forma, a posse é um instrumento individualizado que fere, em certa 

medida, a moral camponesa enquanto grupo organizacional. Paoliello (1998) afirma que 

“tendo por base a regra de apropriação individualizada da terra, não só oscilam as 

estratégias da organização intrafamiliar, mas também as que ordenam as relações 

intrafamiliares dentro da posse, bem como as relações com o externo” (PAOLIELLO, 

1998: 219). No entanto, no Carioca parece-me existir uma maneira de proteger as 
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 Aqui refiro-me aos núcleos familiares visitados por mim incluindo as famílias que vivem na rua e a 

família remanescente do Velho Felipe.  
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relações intrafamiliares, apesar da individualização da posse de terras. Assim, a frase 

“aqui é tudo parente” ou “aqui não tem cerca... todo mundo combina”, dita repetidas 

vezes por diferentes membros das famílias visitadas por mim, carrega consigo a 

reprodução da moral camponesa no discurso e o desejo de manter a reprodução social 

enquanto tradicionalidade, que transcende o direito jurídico, tendo como base o direito 

moral ao compartilhamento da terra.  

A frase, ressaltada em trecho acima, “é nosso, mas é deles”, citada por Dnª 

Teresa em uma de suas falas em que a moradora comenta o fato de que a terra de sua 

família pertencia, anteriormente, ao Inhozinho, trouxe-me diversas inquietações. 

Referir-se à sua terra como sendo de família, mas legitimada como terra de Inhozinho, 

pareceu-me mais uma maneira de expor a hierárquica relação entre os grandes e 

pequenos proprietários da região. Talvez seja por isso que ao comentar sobre o assunto, 

Dnª Teresa logo deu um jeito de buscar em seu quarto o documento que comprova a 

titulação das terras. Assim, o documento mostra-se como algo que garante, para além da 

palavra, a posse das terras.  

A transformação do favor ao contrato (MOURA, 1988) pode ser percebida nas 

narrativas da moradora. Ao narrar a terra demandada
17

 pelos fazendeiros que 

compraram as terras após a morte de Inhozinho e a luta pela regularização da 

documentação de posse, Dnª Teresa remete à utilização do contrato como forma de 

garantir a reprodução social do grupo através do território. Assim, ao me mostrar o 

documento, a moradora se valia dos modos que sobrepõem a ética camponesa instituída 

a partir da palavra.   

Como já foi dito, as terras das famílias que visitei na comunidade são terras em 

comum, compartilhadas por membros do grupo familiar. Apesar de cada família, dentro 

das famílias extensas, obterem a documentação da posse individual de seu pedaço, os 

membros da família acionam no discurso a não individualização das terras. Assim, Dnª 

Teresa e Sebastião compartilham suas terras, bem como as plantações e criações, com o 

filho Valério e sua família, que vivem no mesmo terreno. Os portões das casas são 

diferentes, sendo um portão para a casa de Dnª Teresa e um portão para as casas de 

Valério e de suas filhas, netas de Teresa. Entretanto, no lado de dentro do quintal as 
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 Categoria utilizada para nomear as ações jurídicas por terra.  
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casas não estão separadas por cercados, ou algo semelhante, havendo apenas um espaço 

para plantações e criações, como galinhas e patos, entre as construções.  

 
Figura 19: Casas de Valério e de uma de suas filhas. Foto: Fernanda Borges – 28/08//16 

A transmissão da terra na comunidade é feita a partir da herança. Os terrenos das 

famílias não comportam casas para todos os familiares. Assim, não havendo terra o 

suficiente para todos os membros da família, alguns dos membros devem se mudar 

cedendo espaço para outros permanecerem. Como é o caso dos outros sete filhos de Dnª 

Teresa e Sebastião, bem como os outros irmãos de Zé Gominho, que vivem em Belo 

Horizonte, Sabará e Morro do Pilar.   

Os membros mais velhos das famílias extensas são aposentados como 

trabalhadores rurais. Já os mais novos, do sexo masculino, exercem diferentes funções 

fora da comunidade. Alguns trabalham em Morro, na prefeitura municipal, em 

empresas de extração de madeira, ou como diarista nas fazendas vizinhas. As diárias 

oferecidas na região são de cinquenta reais, mas, como me contou a esposa de Tarcísio, 

irmão de Zé Gominho: está cada dia mais difícil arrumar um trabalho nas fazendas 

aqui.  

As moradoras de Carioca orgulham-se de mostrar as hortas compartilhadas com 

suas famílias. Dnª Teresa, por exemplo, é quem cuida de sua horta: levanto cinco horas 
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da manhã, venho aqui cuidar, fico aqui [na horta] a manhã inteira, depois vou pra 

dentro fazer o almoço [...] quando sobra aqui, eu mando para os vizinhos, uma alface, 

uma couve, sempre mando... Em sua horta são plantados repolho roxo, repolho verde, 

tomate, cenoura, pimentas, alface, couve, goiaba, mexerica, laranja, taioba, mandioca, 

batata, beterraba, abóbora, abobrinha, alho entre outros vegetais. Em dado momento de 

nossa conversa, Dnª Teresa perguntou-me se eu não queria comprar o alho que ela havia 

colhido pela manhã. Foi então que percebi que o excedente do que se planta, e se planta 

muito alho, é vendido para os de fora. Já os alimentos compartilhados entre os de dentro 

são trocados com base na reciprocidade que sustenta a relação entre os núcleos 

familiares. 

 
Figura 20: Dnª Teresa em sua horta. Foto: Fernanda Borges – 28/08/16 

Nesse sentido, a relação entre o trabalho-casa percebido no Carioca fez-me 

lembrar “A morada da vida”, proposta por Heredia (1979). A autora compreende uma 

associação entre a dualidade casa-roçado, percebida em seu contexto de pesquisa, à 

dualidade entre masculino e feminino. Assim, as mulheres estavam associadas à casa, 

enquanto os homens associados ao roçado. No Carioca, essa dualidade assume um lugar 

que pode ser associado ao trabalho exercido fora da comunidade e o trabalho da casa. 

Assim, os homens, responsáveis pela manutenção dos produtos necessários para o 

consumo que não podem ser obtidos através da terra, trabalham fora da comunidade. Já 
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as mulheres são responsáveis pela manutenção da casa, da horta e dos animais, como é 

o caso das galinhas e patos, encontrados nos quintais das famílias. Assim, “esta 

categoria trabalho não apenas classifica as tarefas como também os próprios membros 

do grupo doméstico, tanto em termos sexuais como de ciclo de vida” (HEREDIA, 

1979:154).  

Diferentemente do que afirma Heredia (1979), Carioca diferencia-se em termos 

de produção e venda do excedente.  A autora aponta que, em seu contexto etnográfico, 

para obter o consumo de bens socialmente necessários, vende-se o excedente do roçado. 

Sendo o roçado, segundo Heredia (1979), o âmbito masculino da dualidade atribuída 

aos sexos, é o homem quem fica responsável pela venda. Guardadas as devidas 

particularidades de cada contexto, no Carioca o alho excedente foi-me oferecido por 

mulheres, sendo estas as cuidadoras da horta das famílias. Parece-me, portanto, que, 

como coloca a autora se tratando de organizações econômicas regidas por princípios 

diferentes dos de uma economia capitalista, as relações entre unidades de produção e 

unidades de consumo não se colocam separadas e completamente delineadas na 

comunidade.  

O espaço de compartilhamento da família Gomes também se estende à horta. 

Maria e Expedita compartilham uma farta horta onde são plantados milho, alface, 

tomate, cebolinha, salsinha, repolho, cenouras, couve, mandioca, batata, beterraba, 

abóbora e alho.  
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Figura 21: Maria em sua horta. Foto: Fernanda Borges – 28/08//16 

Em duas ocasiões diferentes, na casa de Dnª Teresa e na casa de Maria, ou seja, 

nos dois núcleos familiares residentes na rua, foi me oferecido alho para comprar. Tal 

questão me colocou diante de uma venda de excedente para os de fora, já que eu não 

poderia ser considerada como de dentro e, como bem disse Dnª Teresa, os alimentos 

excedentes, ou o que sobra, são compartilhados em relações dadivosas (MAUSS, 2003) 

entre os moradores vizinhos. 
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Figura 22: Alho do quintal de Dnª Teresa. Foto: Fernanda Borges – 28/08//16 

 Os moradores das comunidades rurais de Morro do Pilar não vendem seus 

alimentos em feiras na sede do município. Em conversa informal com uma moradora da 

sede municipal, foi me dito que há cerca de vinte anos atrás havia muitas plantações de 

café, milho, muitas galinhas e que esses produtos eram vendidos na cidade. Mas, a 

situação mudou de vinte anos para cá e, por falta de investimento da prefeitura, as 

pessoas não vendem mais os produtos. Assim, o alho produzido na horta de Maria e Dnª 

Teresa é vendido, atualmente, entre os que passam por ali. Além disso, muitos dos 

trabalhadores rurais de Carioca migraram de ocupação para o trabalho ligado às 

monoculturas de eucalipto que servem às grandes indústrias. Ainda hoje muitos 

moradores da zona rural trabalham em empresa monocultora. 

Ao falar da relação entre Inhozinho e os posseiros de suas terras, Zé Gominho se 

lembra: nós plantava com o Inhozinho. A terceira parte era do Inhozinho. [...] plantava 

arroz, milho, cana, mandioca, tudo... fazia muito café [...] era na terça, ou a meia o que 

fosse. A fazenda era toda produtiva. Agora só vê braquiária, e boi né?! O mesmo pôde 

ser ouvido partindo de Dnª Teresa: Aqui era só planta, você não via nada... Não via 

braquiária, não via gado, não via nada [...] saía 3, 4 caminhão de banana... era muita 

gente que tinha aqui [...] Todo mundo trabalhava assim... plantava e dava a terça, né?! 

Ele [Inhozinho] tirava duas partes pra pessoa, e uma pra ele do que colhia. Então, todo 



72 
 

mundo plantava... plantava e colhia muita coisa. Atualmente, plantar no terreno dos 

fazendeiros da região se tornou algo dificultado pelos grandes proprietários. Assim, Zé 

Gominho acrescenta: Eles [fazendeiros] também não deixa plantar mais nada... eles têm 

medo, porque acha que se plantar um ano, eles já acha que tá tomando o terreno, já é a 

posse, né?! De acordo com o relatório “Levantamento de Bens Imateriais – Projeto 

Morro do Pilar” as causas do enfraquecimento da agricultura familiar são, segundo os 

moradores:  

a falta de terra para plantar, a evasão dos jovens que migram buscando 

melhores salários e a chegada no município, por volta da década de 1970, da 

atual Cenibra, empresa monocultora de eucaliptos. Tradicionalmente, em 

Carioca, era comum a prática do plantio a meia ou a terça com os fazendeiros 

proprietários locais. Esses fazendeiros, atualmente, utilizam suas fazendas para 

a atividade pecuarista extensiva, causando desemprego e desertificação. 

(LUME ESTRATÉGIA AMBIENTAL, 2013:24).  

Dessa forma, o aumento das pastagens e o “medo da posse”, como nos apresenta 

Zé Gominho, são elementos presentes nas narrativas locais quando se trata das formas 

de plantar nos dias atuais.  Como se sabe, a extensão das pastagens ocorreu no Brasil 

em meados dos anos setenta, como mostra Martins (1980), a partir de incentivos fiscais 

do governo brasileiro. Sobre o acesso a terra e o “medo da posse”, Heredia (1979) 

apresenta um caso semelhante na Zona da Mata de Pernambuco:  

Neste caso, o pequeno produtor recebe a terra e, depois de efetuar o 

desmatamento, tem direito ao seu uso com cultivos próprios do roçado apenas 

por um ano. Para assegurar a restituição da terra, os proprietários chegam, em 

alguns casos, a proibir o cultivo de mandioca porque seu ciclo agrícola abrange 

um período maior do que o normal. (HEREDIA, 1979:141).  

Nesse sentido há, em certa medida, uma privação da terra aos moradores da 

comunidade, a partir da plantação de braquiária para alimentação do gado e do 

cerceamento dos grandes fazendeiros. Assim, em uma de minhas visitas à família 

Gomes, enquanto Maria mostrava-me a horta, pude ouvir algumas vozes que vinham da 

parte mais baixa do terreno da família. Ao perguntar quem estava lá embaixo, Maria me 

disse que seus irmãos e alguns outros moradores que não viviam na rua, mas viviam no 

Carioca, estavam fazendo roças de arroz, plantados especificamente naquela época, 

utilizando aquele terreno como o espaço de plantio em comum. Dnª Teresa também me 

disse que planta arroz e feijão em alguns momentos do ano, em seu próprio terreno. As 

famílias contam com seus terrenos para plantar e, a maioria da alimentação dos 

membros das famílias é proveniente de suas hortas e lavouras. 
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O clássico “Sociedades Camponesas”, de Henri Mendras (1976), já discutia a 

importância da relação entre a terra, o trabalho e a existência das formas camponesas. O 

autor afirma que o grupo doméstico, tido como as pessoas que compartilham do mesmo 

alimento, deve dispor da terra para existir e dar continuidade ao grupo. Dessa forma, a 

existência da comunidade do Carioca parece estar atrelada aos terrenos das famílias que 

permitem, mesmo que em um pequeno espaço, o plantio dos alimentos. 

As famílias do Carioca caracterizam-se como possuidoras de uma quase-

liberdade
18

 a partir da pequena porção de terra em que podem plantar os alimentos 

necessários para o consumo doméstico. Assim, as fartas hortas das famílias, bem como 

as lavouras temporárias realizadas dentro de seus terrenos em pequenos espaços, retira-

os, em certa medida, da sujeição e humilhação e do cativeiro que se estabelecia na 

relação entre fazendeiros e trabalhadores. Nesse sentido, os grupos domésticos 

residentes na comunidade possuem certa autonomia com relação aos fazendeiros. 

Todavia, tais relações não podem ser consideradas apenas em seu viés econômico e de 

autoconsumo. Há que se levar em consideração a relação hierárquica imposta simbólica 

e historicamente entre os grandes e pequenos da região.  

CAPÍTULO 3 - Velhas desigualdades, novos processos de expulsão da terra: 

Carioca e a mineração 

O colono e o colonizado são velhos conhecidos.  

(FANON, 2005: 52) 
 

3.1.  O empreendimento Manabi em Morro do Pilar 

 

O empreendimento minerário pleiteado pela Manabi S.A.
19

 prevê a extração de 

minério de ferro do município de Morro do Pilar, por um período total de vinte anos, em 

duas etapas de produção. A primeira etapa presume a extração de 55 milhões de 

toneladas de minério de ferro por ano, na chamada cava norte, o que irá gerar 25 

milhões de toneladas de minério de ferro de base úmida, nos primeiros nove anos de 

empreendimento. A segunda etapa caracteriza-se pela extração, na chamada cava sul, de 

69 milhões de toneladas de minério de ferro, gerando 25 milhões de toneladas do 

produto de base úmida, ao longo dos outros onze anos.  

                                                           
18

 Entendo aqui uma quase-liberdade que dialoga com relações de quase-autonomia ao se tratar de 

autoconsumo e relações construídas com base em uma hierarquia histórica.  
19

 Para fins de esclarecimento, continuarei fazendo referência à Manabi S.A., lembrando que, como 

mostro na introdução deste trabalho, atualmente a empresa se fundiu a Asgaard, gerando a atual MLog.  
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O empreendimento conta, além das cavas norte e sul, com outras diversas 

estruturas, como, por exemplo, pilha de estéril, usina de beneficiamento, barragem de 

empilhamento de rejeitos e estruturas acessórias. Segundo Aragão (2008), o estéril é um 

produto minerado, agregado naturalmente ao minério de ferro, desprovido de valor 

econômico e retirado para liberar o minério. Segundo a autora, os estéreis são 

descartados em pilhas e em forma continua, durante toda a etapa da extração. A usina de 

beneficiamento do minério de ferro é responsável por uma série de processos que 

objetivam, a partir do material resultante da extração, separar e concentrar os minerais 

desejados, sendo o restante os rejeitos para os quais não há interesse na 

comercialização. A barragem de empilhamento de rejeitos é o lugar onde se deposita 

este material não comercializado
20

. 

Segundo o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) apresentado pelo 

empreendedor aos órgãos ambientais do estado de Minas Gerais, a água utilizada pelo 

empreendimento será captada no Rio Picão, em coordenada geográfica localizada em 

Morro do Pilar/MG e no Rio Santo Antônio, em coordenada geográfica localizada em 

Santo Antônio do Rio Abaixo/MG. Tal informação deve ser complementada, como nos 

mostra o estudo realizado pelo GESTA, no ano de 2014, que visava aprofundar 

informações sobre o mineroduto do projeto. Assim, no que tange ao complexo relativo à 

mina, o relatório produzido pelo Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais afirma 

que  

Este complexo do empreendimento abarca cerca de 160 km e corresponde a 

34% da extensão do território do município de Morro do Pilar (PRÍSTINO, 

2013), incluindo áreas de vegetação em estágio médio/avançado de 

regeneração e um relevante trecho que abarca os rios Picão, Preto e os ribeirões 

Lages e Mata-Cavalos, importantes afluentes no conjunto da Bacia do Rio 

Santo Antônio (GRUPO DE ESTUDOS EM TEMÁTICAS AMBIENTAIS 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS – GESTA/UFMG, 

Parecer sobre o mineroduto Morro do Pilar/MG a Linhares/ES, 2014:05).   

Após a extração e beneficiamento do produto, o minério de ferro será bombeado 

a partir de um mineroduto que liga os municípios de Morro do Pilar/MG e Linhares/ES, 

passando por 23 municípios, sendo 19 deles em Minas Gerais. O sistema de dutos é 

responsável pelo escoamento da polpa de minério, que será impulsionada por grande 

volume de água a ser captada nos afluentes do Rio Santo Antônio, afluente do Rio Doce 

(RIBEIRO, G & BORGES, F, 2016).  

                                                           
20

 Informações retiradas do portal eletrônico http://www.grupovision.com.br/mineracao/extracao-do-

minerio-de-ferro/beneficiamento-de-minerio-de-ferro/ 
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Figura 23: RIBEIRO, G. (2016) Morro do Pilar. In: RIBEIRO, G. BORGES, F. Relatório de pesquisa 

Morro do Pilar – complexo minerário Manabi/MLog (2016). 

Ciente da dimensão do projeto, o empreendedor utilizou como estratégia 

discursiva junto à prefeitura do município e aos moradores locais a promessa de 

aumentos significativos nas receitas públicas municipais no transcorrer das fases de 

instalação e operação, bem como a geração de empregos no município. Assim, a Morro 

do Pilar Minerais S.A. avalia no EIA apresentado ao poder público que “na fase de 

operação está estimado 62 milhões na arrecadação de ICMS e de 24 milhões de CFEM - 

compensação financeira pela exploração de recursos minerais - para o Estado e 69 

milhões para o município” (GEONATURE, 2012).  

Segundo Ribeiro (2015), o ano de 2011 foi marcado pelo aumento das receitas 

públicas morrenses, já que neste período iniciaram as obras para instalação do 

mineroduto do Projeto Minas-Rio com base no município vizinho de Conceição do 

Mato Dentro. No período destacado, houve um nítido aumento de arrecadação via 

ICMS e outros tributos por intermédio da chegada de empresas terceirizadas a serviço 

da Anglo American, responsáveis pela instalação de 19 km de dutos em Morro do Pilar 

para escoamento do minério produzido até o litoral.  
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A criação da Manabi S.A. em março do mesmo ano contribuiu 

significativamente com este aumento, e propiciou o despontar do município como um 

novo polo minerador na Bacia do Rio Santo Antônio, destacando a região como a 

“Nova Fronteira Minerária” do estado de Minas Gerais (ZHOURI, 2014). A primeira 

operação do empreendimento Morro do Pilar Minerais S.A., foi solicitar junto ao IGAM 

a permissão para captações de água para consumo industrial no Ribeirão Lages, Rio 

Picão, Rio Preto e Rio Santo Antônio (RIBEIRO & BORGES, 2016).  

Segundo Ribeiro & Borges (2016), no ano de 2014 a Morro do Pilar Minerais 

S.A. celebrou um convênio plurianual de R$50 milhões com a Prefeitura de Morro do 

Pilar, que incluiu a elaboração de um Plano Diretor Municipal adequado à instalação do 

complexo no município, de um Plano de Desenvolvimento Sustentável, revitalização de 

praças, reurbanização de ruas, capacitação empresarial, cursos profissionalizantes, 

reestruturação da Unidade Básica de Saúde (UBS), e elaboração de livros sobre o 

universo sociocultural das comunidades inseridas na zona rural morrense. Assim, 

Enquanto as alianças político-institucionais eram desenhadas, o licenciamento 

ambiental estadual prosseguia com os trâmites para obtenção da Licença Prévia 

na URC Jequitinhonha. A avaliação do pedido de licença prévia para o projeto 

da lavra, unidade de tratamento de minerais e estruturas de apoio foi objeto da 

pauta da 84ª Reunião Ordinária realizada em 21/07/2014 na cidade de 

Diamantina. Entretanto, já era de conhecimento do MPF e do MPMG que os 

dados apresentados pelo empreendedor sobre as comunidades identificadas na 

área de influência do empreendimento não permitiram avaliar as inter-relações 

de parentesco, solidariedade e trabalho, bem como a magnitude dos impactos 

sobre essas redes (RIBEIRO & BORGES, 2016: 16).  

Neste mesmo período, o GESTA/UFMG protocolou junto ao Ministério Público 

Federal um Ofício em que lista incongruências e incompletudes no que se refere às 

informações divulgadas pela Morro do Pilar Minerais S.A. nos estudos 

socioeconômicos do EIA/RIA, como a insuficiência de informações disponibilizadas a 

respeito das comunidades quilombolas e comunidades tradicionais na Área Diretamente 

Afetada (ADA), e a ausência de informações importantes para a decisão sobre a 

viabilidade das estruturas.  

A 88ª Reunião da URC-Jequitinhonha ocorreu no dia seis de novembro de 2014, 

na cidade mineira de Diamantina, e teve sua pauta voltada para a discussão do 

licenciamento ambiental do projeto de extração do minério de ferro em Morro do 

Pilar/MG pela Manabi S.A. Funcionários da prefeitura de Morro do Pilar e da empresa 

coagiam de maneira truculenta os moradores da cidade para que estes pedissem a 
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palavra e falassem a favor do empreendimento. A licença prévia do projeto foi 

concedida sob pressão de moradores e pesquisadores e, como dito no inicio desta 

monografia, sob agressão verbal e física, por parte do poder público de Morro do Pilar, 

à pesquisadores do GESTA. 

A obtenção da licença fez a união entre prefeita e Manabi S.A. atingir seu ponto 

máximo, a ponto da empresa realizar adiantamento de montantes avaliados em milhões 

de reais do convênio plurianual celebrado no ano de 2014. Já em 2015, outras suspeitas 

de má-utilização dos recursos por parte da prefeitura foram confirmadas e a relação 

empresa-prefeitura começou a enfraquecer (RIBEIRO & BORGES, 2016). As inúmeras 

ocorrências de fraudes e desvios fez com que a Manabi S.A. rompesse com a prefeitura 

do município em julho de 2015, meses antes de anunciar a venda de seus ativos para a 

Asgaard. Os próximos passos rumo à operação da cava são obscuros, ainda existem 

várias condicionantes no que diz respeito a LP não cumpridas e a Licença expira em 

2018 (RIBEIRO & BORGES, 2016). 

Sobre o cumprimento dos objetivos financeiros em um mercado capitalista, 

Sperling (2016) aponta para uma característica importante em termos de empresas de 

capital aberto. Segundo o autor,  

Os acionistas (credores) esperam um retorno, dentro de determinado prazo, de 

seu financiamento, através da valorização das ações, o que depende das 

flutuações cambiais e da bolsa de valores. Entretanto, as atividades produtivas, 

necessárias para o lucro através da exploração do trabalho, também estão 

diretamente relacionadas com o valor das ações. Contudo, o que se vê, é que as 

metas anunciadas em 2012 pela Manabi, de que as operações minerárias se 

iniciariam em 2016, não serão cumpridas (SPERLING, 2016:30).  

 

No mês de agosto de 2016, a prefeita de Morro do Pilar teve seu mandato 

cassado pelos vereadores da câmara municipal local, por impropriedade administrativa.  

Contudo, através de uma liminar concedida a partir de um mandato de segurança, a 

representante pública voltou ao cargo três dias depois do ocorrido. No mesmo mês de 

agosto, a Manabi teve sua anuência ambiental revogada após ação ajuizada pelo 

Ministério Público Federal. Segundo o portal eletrônico do MPMG (2016), após o 

ajuizamento de Ação Civil Pública (ACP) pelo Ministério Público de Minas Gerais, o 

município de Morro do Pilar revogou a anuência ambiental e a declaração de 

conformidade municipal concedidas à empresa Morro do Pilar Minerais S.A., no ano de 

2012.  



78 
 

Nesse sentido, as atividades da empresa no munícipio estão temporariamente 

paralisadas. Apesar de a empresa ter retirado um de seus escritórios localizado em 

Morro do Pilar, a Manabi S.A. mantém contato próximo com agentes do poder público 

municipal. Em campo, foi possível observar nas narrativas sobre o empreendimento que 

a empresa estaria apenas aguardando o fim das eleições municipais para voltar a atuar 

na região.  

3.1.1. Carioca e a mineração 

 

 Ao descer do ônibus escolar que transita entre a sede do município de Morro do 

Pilar e a comunidade Carioca, pode-se avistar imensas torres de transmissão elétrica 

vindas de longe, traçando um caminho que corta a estrada de terra onde é a parada do 

ônibus. São as linhas de transmissão elétrica da Anglo American, acrescentou o colega 

de campo aos meus olhos impressionados com aquela magnitude. Um pouco mais a 

frente avistamos outro caminho de terra onde está localizado o mineroduto da empresa. 

 
Figura 24: Traçado do mineroduto da Anglo American no Carioca. Foto: Gabriel Ribeiro - 28/02/2016 

 A comunidade do Carioca está localizada a poucos metros do ponto de ônibus do 

escolar, como também a poucos metros das torres de transmissão e do mineroduto da 

Anglo American, sofrendo, assim, desde 2011, efeitos da mineração na localidade . O 

mineroduto atravessa por debaixo da estrada de terra que liga a comunidade à sede 
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municipal, de forma que o caminho construído pela empresa, corta a estrada por onde 

transitam os moradores locais, o que pode sugerir a interrupção desta em um primeiro 

momento para a construção da estrutura em casos de atividades para manutenção do 

duto naquele local.   

 Mesmo localizando-se muito perto do mineroduto da Anglo American, os 

moradores que vivem na rua não foram considerados atingidos pelo empreendedor, já 

que não se encontram dentro da área diretamente afetada (ADA) do empreendimento. 

Esta noção de atingido pode ser abarcada como um modus operandi de atuação das 

empresas que pleiteiam grandes empreendimentos, com a manutenção da categoria 

pelas estruturas estatais. Desde o início dos trabalhos de campo que envolviam as 

comunidades afetadas pelo empreendimento Manabi, o que inclui nosso trabalho nos 

distritos do município de Ferros/MG, ouvimos diversas vezes a frase: a Manabi é 

diferente da Anglo. Contudo, ao analisar como as duas empresas operavam Ribeiro 

(2015) percebeu que havia uma maneira semelhante por trás da aparente diferença. No 

que tange os métodos empregados para classificação dos atingidos, as empresas pautam 

suas avaliações em parâmetros individuais, cartoriais e patrimoniais em um modus 

operandi racionalizador e padronizador de tecidos sociais (RIBEIRO apud VAINER, 

2008).  

 Segundo dados do EIA/RIMA do empreendimento Manabi, a comunidade do 

Carioca será, conforme o ultrapassado e limitado conceito de atingido, diretamente 

afetada pelo projeto. Dentre as três alternativas propostas no EIA para a instalação do 

empreendimento, uma delas prevê o reassentamento de toda a comunidade para que o 

projeto possa ser realizado. Esta não é a primeira opção de alternativa aceita pela 

empresa. Neste ponto, o empreendedor argumenta que de uma tentativa (C) inicial, 

aprimoraram os pontos falhos para desenvolver outra opção (B). Desta outra opção (B), 

o empreendedor aprimorou ainda mais as falhas para desenvolver a “melhor” opção (A).  

 Na alternativa preferencial (A) proposta no EIA, não se fala sobre o 

reassentamento da comunidade. O que, fundamentalmente, será gerado caso a opção (C) 

seja concretizada. Contudo, a Manabi parece manter um forte interesse na remoção dos 

moradores, já que, a empresa chegou a realizar algumas reuniões na comunidade, para 

tratar do assunto que tange, exatamente, o reassentamento das famílias. Expedita se 

lembra dos momentos de reunião: eles queriam vim e tirar nós. E ai nós ia pra reunião 
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e eu falava mesmo, e eles chegavam aqui e eu falava também ai eles queriam era tirar 

nós mesmo das nossas moradias. Falam que iam mudar o ponto do ônibus, que iam 

mudar tanta coisa que não dá nem pra lembrar mais. Nós não podia mais morar aqui 

porque aqui ia ser área de risco. Dnª Teresa também narra esses momentos: Eles 

fizeram uma reunião aqui e juntaram todo mundo pra conversar... Eles chegaram aqui 

e falaram que ia passar mineradora, que não tinha outro jeito de não passar... era 

perigoso, que o povo tem que sair mesmo... esse povo aqui de baixo não aceitou não 

[família Gomes]... falou que não saia mesmo... podia acontecer o que acontecesse, mas 

que eles não saia. 

 
Figura 25: Reunião organizada pela Manabi para discutir o reassentamento da comunidade. Foto retirada 

do arquivo pessoal de Dnª Teresa, por Gabriel Ribeiro - 28/02/16 

 

A fala de Dnª Teresa é acompanhada do fato curioso de a empresa ir às casas dos 

moradores da comunidade acompanhada de um homem influente no município, neto de 

Inhozinho Thomaz. E, associadas em dois contextos diferentes, as frases “é nosso, mas 

é deles” e “não tinha outro jeito de não passar”, ditas por Teresa, são características 

capazes de demonstrar as relações históricas de poder entre grupos historicamente 

subalternizados e grandes proprietários de terra. A presença de um dos bisnetos de 

Teófilo Thomaz, um dos homens que tomou as terras dos negros na Mata-Cavalo, é 
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também característica de uma relação histórica de poder e violência entre os pequenos e 

grandes proprietários do município que ainda se perpetua nos dias atuais.  

O principal medo da comunidade quanto ao reassentamento é se haverá água 

para consumo, dessendentação de animais e plantio no lugar para onde forem 

reassentados, já que as famílias possuem abundância de água em seus quintais. Com 

relação a esta temática, apesar das reuniões realizadas na comunidade que tinham como 

objetivo discutir o reassentamento, os moradores não foram informados sobre os 

possíveis lugares para onde podem ser realocados.  

 
Figura 26: Água que vem direto da nascente, no terreno da família Gomes. Foto: Fernanda 

Borges, 28/08/16. 

Nesse sentido, além de terem atuação restrita no processo de escolha da nova 

localidade, a empresa usa a estratégia de embuçar informações importantes que afetam a 

vida das famílias locais. No contexto de pesquisa trabalhado por Ribeiro (2015), no que 

tange a estrutura do mineroduto do empreendimento, o autor nos mostra que,  

As estratégias dos prepostos da Manabi S.A. visando a obtenção de 

documentos e a assinatura dos contratos revela uma estratégia amplamente 

utilizada pelos empreendedores de grandes projetos de desenvolvimento: o 

obscurecimento de responsabilidades e a impossibilidade de acesso a 

informação pelos sujeitos ameaçados, afetados, atingidos e interessados. Os 

relatos apontam para a prevalência de modelos previamente preenchidos, 

cabendo aos proprietários somente a assinatura na última lauda do documento. 

Por outro lado, alguns proprietários atuam no território como verdadeiros 

intermediadores dos interesses da mineradora, e em troca recebem 
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indenizações mais robustas e a possibilidade de revisão de cláusulas. Há 

também outro perfil de proprietários: aqueles reticentes aos valores propostos 

pela empresa e os possíveis danos ambientais. Por possuírem maior poder de 

barganha, receberam ofertas significativamente maiores em relação aos 

vizinhos. Neste sentido, há uma heterogeneidade na condução das negociações 

pelos prepostos conforme as oportunidades de momento são identificadas 

(RIBEIRO, 2015: 79). 

 Assim, a empresa atua a partir de uma estratégia comum tanto em relação as 

estruturas referentes ao processo de extração, quanto na estrutura do duto para 

escoamento do minério de ferro. Nesse mesmo sentido, Zhouri (2014) nos mostra que, 

sob a égide de uma “desenfreada modernização” que se faz passar por “avanço social”, 

acumulam-se diferentes formas de violência que:  

acompanham o processo de desenvolvimento, correlatas aos processos 

característicos da colonização, sobretudo no que tange à subjugação do Outro, 

a sua desqualificação epistêmica, ao silenciamento, enfim das formas de ver, 

ser, fazer e dizer. [...] A violência física também corresponde à violência 

simbólica, na transformação do outro em mera categoria administrativa, como 

atingido, reduzindo o conflito à abordagem economicista vulgar, cujas feições 

são predominantemente quantificáveis e passíveis de contabilização, conflito 

sobre o qual se pode colocar um preço – por sinal, pífio – à parte em 

desvantagem  e assim, supostamente contê-lo, a despeito de direitos individuais 

e coletivos inalienáveis e prescritos constitucionalmente. (ZHOURI, 2014:12). 

 Apesar de não mencionar a possível remoção do Carioca como sendo uma 

possibilidade real no EIA/RIMA, o empreendedor caracteriza a comunidade em seu 

Estudo de Impacto Ambiental de forma bastante peculiar, para não dizer 

empobrecedora, em algumas linhas de rodapé do texto em que se segue: 

[Carioca se refere à] Antiga fazenda, que foi sendo divida/ocupada ao longo 

das últimas décadas, denominada Fazenda Carioca, que originou o nome atual. 

Atualmente é a região na zona rural de Morro do Pilar que concentra o maior 

número de pessoas, com adensamento populacional, caracterizado por forte 

presença de posseiros, no entorno. Esta área, chamada de “Carioca” não 

representa uma comunidade reconhecida pelo poder público e nem mesmo 

por sua população, não tendo sido detectada relação direta de parentesco 

ou características históricas comuns. (grifos meus) (GEONATURE. EIA-

MOPI-002-03/12-V1 2012:32). 

 Todavia, contrariamente aos estudos realizados pelo empreendedor, o laudo 

técnico elaborado pelo Instituto Prístino no ano de 2014, em que a pesquisa realizada 

aprofunda dados coletados no EIA/RIMA do empreendimento, alerta que “em vistoria 

in loco, foram reconhecidas comunidades com grandes propensões de serem 

enquadradas na categoria de comunidade tradicionais, a exemplo da comunidade de 

Carioca” (PRÍSTINO, 2014: n.p.). Nesse sentido, os estudos elaborados pela Manabi se 

mostram insuficientes quanto o apontamento das comunidades locais no que diz 

respeito à tradicionalidade.  
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3.2.  Categoria reconhecida pelo Estado e/ou categoria empírica: O que constitui 

uma comunidade tradicional? 

  Este subcapítulo tenta compreender, a partir de uma análise crítica, o que o 

empreendedor quer dizer quando cita que “Esta área, chamada de “Carioca” não 

representa uma comunidade reconhecida pelo poder público e nem mesmo por sua 

população, não tendo sido detectada relação direta de parentesco ou características 

históricas comuns” (GEONATURE. EIA-MOPI-002-03/12-V1 2012:32). Parto do 

pressuposto de que, ao entender Carioca como uma não-comunidade reconhecida pelo 

poder público e nem mesmo por sua população, o empreendedor pode estar se referindo 

ao reconhecimento dos direitos específicos, dispostos na legislação brasileira, sobre os 

“Povos e Comunidades Tradicionais”. 

  O artigo 215 da Constituição Federal Brasileira de 1988 determina que 

manifestações culturais populares, indígenas e afro-brasileiras, sendo estes grupos 

historicamente reconhecidos como participantes da construção do Estado-Nação, 

garantindo a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura 

nacional, apoiando e incentivando a valorização e a difusão das manifestações culturais. 

Assim, o primeiro parágrafo do artigo 215 de 1988 traz que:  

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional [...].  

 Em seu artigo 216, a Constituição Brasileira de 1988 promulga a promoção, por 

parte do poder público, e proteção do patrimônio público, sendo este considerado como  

[...] os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 

conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - 

as formas de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações 

científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, 

edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V 

- os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 

arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (CONSTITUIÇÃO 

BRASILEIRA DE 1988, Art. 216). 

O decreto nº 6.040, de 2007, em seu artigo 3
o
  declarou como sendo: 

                        I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que 

se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 
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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; 

 E, no que tange a relação destes grupos com os territórios, argumenta-se que: 

                        II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, social e 

econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de forma 

permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos indígenas e 

quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações. 

  Em âmbito estadual, o governo do estado de Minas Gerais aprovou em sua Lei 

n° 21.147, de 2014, o reconhecimento dos Povos e Comunidades tradicionais 

considerando  

I - povos e comunidades tradicionais os grupos culturalmente diferenciados que se 

reconhecem como tais e possuem formas próprias de organização social, ocupando 

territórios e utilizando recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, 

social, religiosa, ancestral e econômica e aplicando conhecimentos, inovações e práticas 

gerados e transmitidos pela tradição; 

      II - territórios tradicionalmente ocupados os espaços necessários à reprodução cultural, 

social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de 

forma permanente ou temporária, observando-se, no que diz respeito aos povos 

indígenas e quilombolas [...]. 

O Relatório Técnico que discute a viabilidade ambiental do projeto minerário 

pleiteado pela Manabi, elaborado pelo Instituto Prístino no ano de 2013, questiona em 

que medida as informações sobre comunidades tradicionais:  

não foram suprimidas do EIA em questão para se dirimir o conhecimento sobre 

o patrimônio cultural existente na área do empreendimento. Em outra medida, 

pergunta-se se estes bens culturais não estariam filiados às comunidades 

tradicionais, sejam elas rurais ou remanescentes de quilombolas, na qual são 

imputadas leis específicas e cujos bens culturais são de extrema importância 

para o entendimento da cultura local. (PRÍSTINO, 2013:95).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart231
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#dtart68
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#dtart68
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  De fato, as populações que se enquadram na categoria denominada pelo Estado 

brasileiro como “Povos e Comunidades Tradicionais” podem recorrer ao decreto no que 

diz respeito ao reconhecimento de suas terras como espaços necessários para 

reprodução do grupo e para proteger e manter seus modos de vida. A legislação 

específica para estes grupos tem como objetivo assegurar direitos próprios para o bem-

estar social das populações que compreendem a diversidade encontrada no país. 

Segundo a “Cartilha dos Povos e Comunidades Tradicionais” 

É importante destacar os vários benefícios que esses grupos promovem para a 

coletividade nacional e mineira, abrangendo modos próprios de vida, relações 

territoriais, preservação da memória, história e patrimônio cultural material e 

imaterial, saberes tradicionais no uso de recursos naturais, entre outros. Seu 

reconhecimento formal e a promoção dos seus direitos contribuem para a 

redução da desigualdade e para a promoção da justiça social. (COSTA FILHO 

& MENDES, s.d.: 12).  

Ressalta-se ainda que inúmeros destes grupos foram privados do acesso às suas 

terras tradicionalmente ocupadas, sendo expulsos por grileiros, fazendeiros e grandes 

empresas. Por isso, o reconhecimento de seus territórios como áreas que contribuem 

para a preservação dos modos de ser no mundo torna-se necessário, cumprindo-se a 

partir desta legislação específica. 

Nesse sentido, as relações que estes grupos estabelecem com as terras 

tradicionalmente ocupadas são consideradas relações que ultrapassam o material, 

manifestando-se simbolicamente, caracterizando uma relação de territorialidade. Little 

(2002) define o conceito de territorialidade como sendo:  

o esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar, controlar e se 

identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, convertendo-

a assim em seu “território” [...] O fato de que um território surge diretamente 

das condutas de territorialidade de um grupo social implica que qualquer 

território é um produto histórico de processos sociais e políticos (LITTLE, 

2020: 03).  

 A ideia de territorialidade também pode ser lida como o “lugar antropológico” 

proposto por Augé (1994) ao definir o conceito de localidade. Para o autor o “lugar 

antropológico” é uma construção concreta e simbólica do espaço, que não consegue por 

si só, dar conta das vicissitudes e contradições da vida social, mas à qual se referem 

todos aqueles quem ela designa um lugar. Assim,  

O estatuto intelectual do lugar antropológico é a ideia parcialmente 

materializada que têm aqueles que o habitam de sua relação com o território, 

com seus próximos e com os outros. Ela varia com o lugar e o ponto de vista 
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que cada um ocupa. Ele propõe e impõe uma série de marcas que, sem dúvidas, 

não são aqueles da harmonia selvagem ou do paraíso perdido, mas cuja 

ausência, quando desaparecem não se preenche com facilidade. (AUGÉ, 

1994:54). 

 Dessa forma, a conduta territorial, de que diz Little (2002), é parte que integra 

todos os grupos humanos.  Sendo a relação entre os Povos e Comunidades Tradicionais 

vitalmente ligada aos territórios, a partir da análise proposta por Little (2002), a não 

categorização de uma comunidade a partir da legislação, está ligada mais ao auto- 

reconhecimento para fins de garantias de direitos perante o Estado, do que vinculada ao 

fato de a comunidade exercer atividades que a enquadra nos termos de comunidade 

tradicional (OLIVEIRA FILHO, 2004). Assim, não é porque uma comunidade não está 

reconhecida pelo Estado enquanto comunidade tradicional que ela não se faz valer de 

tradicionalidade. 

 Na comunidade do Carioca, como ressaltaram Araújo. E, Teixeira, R & Zhouri, 

A. (2014a), de maneira geral, os moradores  

[...] desconhecem ou não tem acesso às informações sobre direitos 

diferenciados de cidadania garantidos pela Constituição Federal de 1988, bem 

como, desconhecem as legislações federais e estaduais que tratam dos direitos 

de povos e comunidades tradicionais (ARAÚJO. E, TEIXEIRA, R & 

ZHOURI, A., 2014a: s.n).  

 As relações entre os grandes e os pequenos de Morro do Pilar acarretam relações 

históricas de subjugação dos sujeitos na comunidade e, o desconhecimento dos direitos 

pode estar relacionado à obscuridade de informações por parte do poder público local, 

bem como às relações firmadas entre grandes, poder público e empresas atuantes na 

região. Prova disso são as visitas às casas da comunidade relatadas por Araújo. E, 

Teixeira, R & Zhouri, A. (2014a). Enquanto as antropólogas visitavam as famílias, com 

o intuito de compreender a tradicionalidade local, presenciavam a truculenta visita de 

gente da política que rondava a comunidade. Os funcionários da prefeitura adentravam 

nas casas, começavam uma série de perguntas direcionadas aos moradores e 

questionavam as pesquisadoras sobre o que elas estavam fazendo ali.   

 A “Cartilha dos Povos e Comunidades Tradicionais” ainda traz que  

Os grupos sociais em questão têm como característica a conformação de 

família extensas ou ampliadas. É comum encontrarmos, numa única unidade 

doméstica, dois três ou mais núcleos familiares, residindo na mesma casa avós, 

filhos, netos, afilhados outros agregado. Cabe salientar que a conformação da 

família nesses contextos atende necessidades morais, sociais, culturais e 

econômicas próprias, sobretudo porque a família é central na organização de 

toda a vida da comunidade. Não devemos separar a família de território, pois 
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em grande medida um território se constrói a partir da aglutinação de vários 

sítios familiares e de uma ancestralidade comum. Em termos de sociabilidade 

mais ampla, normalmente a comunidade s mantém ou se constrói a partir de 

inter-relações com outros grupos na região. Os seu membros costumam se 

utilizar de termos para se referir ao próprio grupo (termo de autoidentificação), 

e costuma ser frequente a existência de divisões ou tensõe internas ou com 

outros grupos. Não se trata, portanto, de comunidades homogênea ou fechadas. 

(COSTA FILHO & MENDES, s.d.: 14). 

 De forma que, nos trabalhos de campo realizados na comunidade pude perceber 

claramente, ao contrário do que afirma o EIA/RIMA do empreendimento Manabi, a 

existência de tradicionalidade como dado marcante. As formas como as famílias 

extensas se organizam socialmente no Carioca visibiliza a tradicionalidade
21

. A forma 

como se organizam os núcleos familiares dentro de um mesmo terreno, por diversas 

gerações, compartilhando das terras em comum, é uma das possíveis chaves para 

compreender a territorialidade do grupo. Outra forma de entendimento da 

tradicionalidade na localidade pode ser analisada ao vincular os moradores da rua como 

um grupo específico, mantendo relações de reciprocidade e sociabilidade em níveis 

diferentes entre a rua e a referência que fazem ao dizer que lá [onde vivem outros 

grupos da comunidade] também é Carioca.  

 Dessa forma, ao dizer que “Carioca não representa uma comunidade reconhecida 

pelo poder público e nem mesmo por sua população”, o empreendedor não compreende 

a identidade enquanto construída entre esses diferentes núcleos, que, apesar de 

compartilharem de memórias individuais que remetem à experiência particular de cada 

um em determinado momento de sua história, compartilham memórias coletivas que 

remetem aos processos de expropriação, escravidão e à lida na fazenda de Inhozinho 

Thomaz.  

Levando em consideração a proposta de Barth (2000) em que as identidades são 

construídas em processos de fronteira, onde o outro nos diz mais de nós mesmos, 

entendo que os processos de expropriação, a escravidão e o trabalho na fazenda de 

Inhozinho podem ser lidos como processos que se dão na fronteira. Para Martins (2009), 

a fronteira tem um sentido histórico das temporalidades, que comtempla as fronteiras 

étnicas, de culturas e de humanidades. O sentido de fronteira para Martins (2009) se 

constrói não apenas nas limitações geográficas do espaço. Tais limites se constroem 

também nos sujeitos que se movimentam e o atravessam ou naqueles que, estando na 

                                                           
21

 Tal análise já foi mencionada por ARAÚJO. E, TEIXEIRA, R & ZHOURI, A., 2014a, bem como no 

Relatório Técnico sobre a viabilidade ambiental do projeto minerário Morro do Pilar (PRÍSTINO, 2013).  
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fronteira, por ela são atravessados. São limites estes que apontam para uma linha 

divisória entre natureza e cultura e que atravessam filosoficamente, material e 

violentamente o humano e o não humano. A fronteira é, sobretudo, o lugar da 

alteridade, do encontro e do desencontro, em que diferentes grupos se confrontam 

quanto a sua forma de ser, seus diferentes olhares sobre o mundo e suas humanidades. 

Assim, para Martins (2009), no Brasil, o conflito é a chave para que possamos 

compreender a fronteira.  

Pensando por esse viés, as famílias da comunidade do Carioca viveram, em 

determinado momento de suas vidas relações que remetem aos processos de fronteira. 

Atualmente a comunidade ainda vive uma situação que aciona a fronteira quando é 

atravessada por um grande empreendimento desenvolvimentista. Como vimos, tal 

paradigma contrapõe diferentes modos de ser e, de forma colonizadora e hierárquica, 

sem participação efetiva da comunidade, impõe uma visão de mundo moderno que 

excluiu os outros modos de ser, considerados “pouco desenvolvidos”.  

Assim, a fronteira  a qual remete Martins (2009) pode ser analisada a partir do 

próprio Estudo de Impacto Ambiental proposto pela mineradora. Ao compreender 

Carioca, em poucas linhas de rodapé, como uma não-comunidade, o empreendedor 

reduz os vínculos de parentesco entre  os grupos domésticos, bem como as famílias que 

sobrevivem de suas plantações, criações, nascentes e cursos d’água e os vínculos de 

sociabilidade construídos durante mais de sessenta anos. Em troca, a empresa reafirma 

uma manipulação técnica da vida social, reduzindo as famílias que compõem a 

comunidade à uma comunidade fantasma, inexistente. 

3.3. Memória individual e memória coletiva: breve discussão sobre as 

características históricas comuns  

A memória é a identidade em ação. 

(CANDAU, 2011:18) 

 

 Abordar a temática das memórias individual e coletiva neste subcapítulo nasceu 

em um diálogo de orientação, juntamente com uma crítica às poucas linhas que constam 

no EIA proposto pelo empreendimento minerário do que seria a comunidade Carioca. 

Para tanto, trago aqui novamente o trecho usado no documento produzido pelo 

empreendedor, que diz: “Esta área, chamada de “Carioca” [...] não tendo sido 

detectada relação direta de parentesco ou características históricas comuns” (grifos 

meus).  
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 No segundo capítulo deste trabalho desenvolvi análises que abordaram os laços 

de parentesco e as relações de sociabilidade compartilhadas pelos moradores do 

Carioca. Há, portanto, uma discrepância entre os dados do Estudo de Impacto 

Ambiental desenvolvido pela Manabi e os dados encontrados por pesquisadores que 

estiveram na comunidade, abordando essa mesma temática (ARAÚJO. E, TEIXEIRA, R 

& ZHOURI, A., 2014a), que puderam ser confirmados e aprofundados por mim. Portanto, 

não pretendo voltar, neste subcapítulo, ao assunto que tange as relações de parentesco 

da comunidade, abordando aqui o que pode ser entendido como “características 

históricas comuns”.  

Nesse sentido, entendo que ao fazer referência a falta de “características 

históricas comuns” dos moradores do Carioca, o empreendedor faz diferenciação entre 

memória autobiográfica, individual, e memória histórica (HALBWACHS, 2006). No 

entanto, como nos mostra Halbwachs (2006), a memória histórica atua como um 

suporte para a memória autobiográfica já que a história da vida das pessoas forma a 

história em geral. Para este autor, existem dois tipos de memórias: a memória 

individual, se agrupando em torno de uma pessoa, que percebe a partir do seu ponto de 

vista, e a memória coletiva, em que esse mesmo indivíduo também participaria. Dessa 

forma, para o autor, a memória coletiva compreende também as memórias individuais, 

mas não se confunde com elas. Para tanto, Halbwachs (2006), afirma que, 

Para evocar seu próprio passado, em geral, a pessoa precisa recorrer às 

lembranças de outras, e se transporta a pontos de referência que 

existem fora de si, determinados pela sociedade. Mais do que isso, o 

funcionamento da memória individual não é possível sem esses 

instrumentos que são as palavras e as ideias, que o individuo não 

inventou, mas toma emprestado de seu ambiente. (HALBWACHS, 

2006:72).  

Para o autor, é possível distinguir, portanto, as duas memórias, sendo uma 

pessoal e outra social. Nesse sentido, Michael Pollak (1989) afirma que  

Em sua análise da memória coletiva, Maurice Halbwachs enfatiza a 

força dos diferentes pontos de referência que estruturam nossa 

memória e que a inserem na memória da coletividade a que 

pertencemos.1 Entre eles incluem-se evidentemente os monumentos, 

esses lugares da memória analisados por Pierre Nora, o patrimônio 

arquitetônico e seu estilo, que nos acompanham por toda a nossa vida, 

as paisagens, as datas e personagens históricas de cuja importância 

somos incessantemente relembrados, as tradições e costumes, certas 

regras de interação, o folclore e a música, e, por que não, as tradições 

culinárias. (POLLAK, 1989:03). 
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Dessa forma, interessa-me, aqui, desenvolver uma análise do que o 

empreendedor compreende como sendo as “características históricas comuns”, tomando 

como base os dados etnográficos coletados em trabalhos de campo. Por isso, a análise 

se dará por meio da discussão entre memória e identidade (CANDAU, 2011), já que em 

termos antropológicos o que me interessa é como a memória se manifesta em diferentes 

momentos da vida de um individuo e/ou de um grupo.  

Nesse sentido, parto do pressuposto de que identidades são representações em 

que os indivíduos percebem-se e imaginam-se como tais membros de um grupo, 

produzindo, assim, representações quanto sua origem, história e natureza 

(ANDERSON, 2008). Assim, o objeto patrimonial que se entende como necessário 

conservar, valorizar ou restaurar é sempre descrito como um marco da identidade 

representada (CANDAU, 2011). Descrevi nos capítulos anteriores a relação das famílias 

extensas com as casas onde moraram ao se mudarem para Carioca. Como dito, as casas, 

em antigas estruturas de pau-a-pique ou capim, como se refere Dnª Teresa, ou o 

ranchinho como se refere a família Gomes, podem ser lidas como representações de 

uma memória coletiva. Dessa forma, para Candau (2011), a memória é uma forma de 

ilusão que remete ao fato de que o que passou não está completamente inacessível, 

podendo ser resgatado e revivido a partir das lembranças. 

O fato de as duas famílias residentes na rua conservarem as casas onde a vida 

em Carioca se iniciou é sintomático da relação diferenciada entre os moradores da rua e 

os outros moradores do Carioca. No que tange o conceito de identidade
22

, que está 

relacionada à territorialidade, Barth (2000) nos apresenta que a manutenção das 

fronteiras étnicas resulta não do isolamento, mas da própria inter-relação social: quanto 

maior a interação, mais potente ou marcado será o limite étnico. Não somente o contato 

com outros grupos, mas também o vínculo com o ambiente influi para que, em um 

contexto determinado, se ative ou não uma categoria étnica. Candau (2011) ainda coloca 

que, 

Esses destaques das “dimensões” e das “significações da identidade” são 

geradores de diferenças ou, mais exatamente, de “fronteiras sociais” 

escorregadias a partir das quais os atores estimam que as coisas e as pessoas – 

“nós” vesus os “outros” – são diferentes. Essas variações situacionais da 

identidade impedem de reificá-la, de reduzi-la a uma essência ou substância. 

(CANDAU, 2011: 27) 

                                                           
22

 Entendo aqui o conceito de identidade enquanto movimento constante. 
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Á luz do conceito de habitus de Pierre Bourdieu é a partir da memória social e 

coletiva que o grupo se define historicamente, não apenas por sua espacialidade. Nesse 

sentido, as histórias são criadas e recriadas a partir de um universo simbólico e das 

situações sociais em que os sujeitos estão submersos. Assim, Bourdieu (1980) afirma:  

Produto da história, o habitus produz práticas individuais e coletivas, logo, 

história, conforme os esquemas engendrados pela história; ele assegura a 

presença ativa de experiências passadas que, depositadas em cada organismo 

sob a forma de esquemas de percepção, de pensamento e ação, tendem, mais 

seguramente que todas as regras formais e todas as normas explícitas, a 

garantir a conformidade das práticas e sua constância através do tempo. 

(BOURDIEU, 1980:91). 

 Entendo, portanto, a manutenção das primeiras casas onde moraram as famílias 

residentes na rua, e o costume de cuidar das casas, reformando-as quando necessário, 

limpando-as todos os dias, utilizando-as como local onde a lida cotidiana acontece, 

como habitus que tem como fundamento prático a manutenção da memória coletiva e 

das lembranças de quando as vidas dessas duas famílias se entrecruzaram.  

 Há também que se acrescentar que, bem antes das famílias da rua se encontrar 

no Carioca, estas já compartilhavam histórias de vida que se assemelham. Apesar de se 

mudarem para Carioca em diferentes circunstâncias, as famílias de Teresa e de José 

Gomes, como as inúmeras famílias que vivem no campo, passaram por processos de 

tomada de terras para viver com suas famílias. Dnª Teresa traz à tona a memória que 

remete à terra dos negos, na fazenda Mata-Cavalo, já a família Gomes traz à tona a 

memória da mudança para o ranchinho quando o patriarca não tinha terras para viver 

com sua família.  

 Para além da manutenção das casas, a vida na fazenda de Inhozinho Thomaz 

também pode ser lida enquanto história compartilhada, nesse caso, para além da rua. O 

Velho Felipe, por exemplo, esteve presente nas narrativas que comtemplam a origem do 

Carioca. Apesar de saber-se apenas que Felipe tomava conta de tudo no Carioca, 

mesmo antes da chegada de Inhozinho, as histórias compartilhadas perpassam à 

existência do Velho. Enquanto Sebastião, esposo de Dnª Teresa trabalhava como 

vaqueiro para Inhozinho, o Velho Felipe atuava junto ao fazendeiro pedindo terras para 

quem não tinha onde morar, como o caso da família Gomes. É neste ponto que as 

histórias das três famílias se cruzam, e as narrativas remetem à vinda dos moradores 

para a comunidade.  
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 Guardadas as devidas especificidades de cada contexto etnográfico, na 

comunidade Carioca o modo de lembrar está intimamente ligado ao território, como é o 

caso de Mocambo, abordado por Arruti (2005). As memórias se entrecruzam no espaço 

territorial e, portanto, 

Se o território é o mais evidente suporte e matéria da memória, respondendo 

aos interesses sociais e políticos da recordação, ele também acaba por operar 

como um condicionante sociocultural dos modos de lembrar, um meio de 

convencionalização da memória, isto, é, de modelagem que a situação 

evocada sofre no contexto das ideias e valores a que evocam. Nesse, e em 

outros casos, portanto, os modos de produção e transmissão da memória 

social surgem indissociados de outros aspectos sociais, nos quais estariam 

embutidos. (ARRUTI, 2005:238).  

 Assim, apesar de se colocarem como dois grupos que, são diferenciados como 

moradores da rua e moradores do Carioca, as famílias da comunidade compartilham de 

uma mesma história em comum. Como pude perceber com os trabalhos de campo, as 

famílias acionam memórias coletivas que comtemplam as memórias individuais e a base 

utilizada para que isso ocorra é a relação com o território. Nesse sentido, o EIA 

produzido pela GEONATURA e apresentado pelo empreendedor são altamente 

defasados no que diz respeito ao conteúdo que aborda a comunidade do Carioca.  

Considerações finais  

 

O objetivo inicial deste trabalho nasceu da ideia de compreender a comunidade 

Carioca a partir do amplo contexto que abarca a maioria dos países latino-americanos 

referente ao boom da mineração e, no contexto desta pesquisa, da nova fronteira 

minerária que nasce em Minas Gerais, tendo como localização a Bacia do Rio Santo 

Antônio, afluente do Rio Doce. Contudo, as narrativas sobre o passado, contadas por 

Dnª Teresa, foram-me, em diversos momentos de nossas conversas, impactantes. A cada 

vez que a moradora dizia que veio da terra dos nego aquela frase me tocava e, por isso, 

este trabalho tentou ir além dos impactos socioambientais causados pela mineração na 

região, contando as histórias e abordando as memórias dos moradores que se vinculam 

às relações de poder que permeiam a comunidade por gerações.  

Com o desenvolvimento de trabalhos etnográficos na comunidade, foi possível 

demonstrar a produção da localidade Carioca que, etnograficamente, se dá a partir da 

produção do cotidiano pelos sujeitos, como, por exemplo, as trocas de alimentos entre 

os moradores, a relação das mulheres das famílias com suas hortas, a diferenciação 
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entre os que vivem na rua do Carioca e os que vivem no Carioca, a referência que 

fazem os mais velhos às suas primeiras casas de morada que, ainda nos dias atuais, são 

preservadas como forma de assegurar o vinculo com o passado, as ajudas mútuas entre 

os vizinhos como foi visto na construção da nova casa dos parentes do Velho Felipe, 

bem como os modos de vida dos moradores, os efeitos da mineração na vida das 

famílias e, com isso, apresentar as falhas no EIA/RIMA do empreendimento Manabi no 

que diz respeito à comunidade.  

Nesse sentido, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) apresentado pelo 

empreendedor reproduz os silenciamentos e relações de poder que se perpetuam durante 

séculos de subalternização. Para evidenciar a fragilidade do Estudo de Impacto 

Ambiental apresentado pelo empreendimento minerário no que tange as relações na 

comunidade Carioca demonstrei, a partir dos princípios básicos da antropologia, as 

relações de parentesco, de sociabilidade, de reciprocidade e as memórias coletivas, que 

estão intrinsecamente ligadas ao território das famílias da comunidade. 

 Além de se referirem aos moradores da rua de forma particular, as famílias do 

Carioca também se articulam entre si em amplas redes de sociabilidade (ARAÚJO. E; 

TEIXEIRA, R; ZHOURI, A., 2014b), compreendendo outros membros familiares 

residentes em Morro do Pilar, Belo Horizonte, Sabará e outros municípios. O terreno 

das famílias da comunidade não compreende grandes áreas de extensão. Por isso, a 

migração recorrente nas famílias pode se ligar ao fato de não ter terras para todos os 

filhos, com suas respectivas famílias. Woortmann (1990) afirma que “a migração de 

camponeses não é apenas consequência da inviabilização de suas condições de 

existência, mas é parte integrante de suas próprias práticas de reprodução. Migrar, de 

fato, pode ser a condição para a permanência camponesa” (WOORTMANN, 1990:35). 

Dessa forma, não sendo a terra da família suficiente para todos os filhos, alguns devem 

migrar, para que parte da família permaneça no território de modo a assegurar a 

reprodução daquele modo de vida. 

 As narrativas dos moradores remetem, de maneira geral, aos processos de 

expropriação e resistência vividos durante suas vidas. As narrativas se entrecruzam 

entre as histórias da Mata-Cavalo, a fazenda de Inhozinho e a regularização de suas 

posses a partir de demandas iniciadas por grandes fazendeiros da região. Atualmente, a 
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mineração se faz presente nas narrativas e o medo do reassentamento mostra-se na 

insegurança de faltar água no possível local para onde irão.  

 As famílias da comunidade são historicamente subalternizadas. Em primeiro 

momento por um Brasil escravocrata, em seguida por grandes proprietários da região e, 

atualmente, pelo poder público local e pelas empresas minerárias que atuam na região. 

Os processos de subalternização provocados pela aliança entre poder público local e 

empresas minerárias podem ser notados nos momentos em que, possuindo apenas a 

licença prévia do empreendimento, a empresa se precipita realizando reuniões com os 

moradores da localidade, bem como proferindo discursos em que afirmam que o 

empreendimento irá sair de qualquer jeito. Os laços políticos-administrativos entre 

empresa e município ficam evidentes nos trechos do EIA, como mostrado abaixo, no 

que parece ser usado como uma forma de pressão aos órgãos públicos:  

Na hipótese da não implementação do empreendimento, o cenário de evasão da 

população jovem e economicamente ativa do município poderá não ser 

revertido. A possibilidade de criação de novos empregos, com a consequente 

necessidade de indivíduos aptos para exercer cargos que requerem maior 

capacitação, será extinta (GEONATURE. EIA-MOPI-002-03/12-V1, 2012: 

60).  

Contudo, a informação disposta no EIA do empreendimento pode ser contestada 

como bem apresentado na Nota Técnica elaborada pela CIMOS (Coordenadoria de 

Inclusão e Mobilização Social, integrante do Ministério Público Estadual). A Nota 

aponta que a expectativa média de empregos diretos disponibilizados aos moradores de 

Morro do Pilar é de 111 postos. Este número entra em contraste com a demanda de mão 

de obra do projeto que prevê no momento de maior contratação cerca de 6.000 

trabalhadores. Nesse sentido, “em torno de 5.900 empregos serão ocupados por pessoas 

oriundas de outras localidades” (CIMOS/MPMG, 2014: 06).  

Ao ampliarmos o contexto da região onde localiza-se Morro do Pilar, podemos 

observar o que aconteceu em Conceição do Mato Dentro, seu município vizinho. No 

município afetado pelo empreendimento Minas-Rio o aumento do número de crimes, 

principalmente aos que se relacionam com o tráfico de drogas, assaltos à mão armada 

aos comércios e residências, violência contra a mulher e crimes de trânsito possui 

relação direta com o contingente de trabalhadores que se movem para os locais das 

grandes obras (ZUCARELLI & SANTOS, 2015).  
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Dessa forma, percebemos que a produção dos Estudos de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA) é voltada para a viabilização do empreendimento, embuçando informações 

importantes para a população que será afetada, sendo, sobretudo, produtos de lógicas 

perversas de acumulação de capital.  Para Zhouri (2008), tais estudos conduzem à 

marginalização das comunidades atingidas, como pode ser percebido quando o estudo 

oferecido pela Manabi não considerou a comunidade Carioca como uma comunidade. 

Para a autora, “o que se vê, apesar da legislação prever o contrário, é a falta de um 

mecanismo institucional que, de fato, considere as demandas e o conhecimento das 

comunidades na caracterização dos impactos socioambientais de um empreendimento” 

(ZHOURI, 2008: 101).  

Como dito no inicio deste trabalho, a situação vivenciada pelos moradores do 

Carioca está inserida em um contexto amplo, em que impera uma lógica 

neodesenvolvimentista, composta pelo neoextrativismo, que permeia toda a América 

Latina. Assim, dos diversos conceitos que usei entendo como essencial o conceito 

proposto por Zhouri (2005) de “paradigma da adequação ambiental” para demonstrar a 

lógica na qual se insere a ideia de desenvolvimento e modernização, que compreende 

também a produção dos EIA/RIMA, instrumento que reproduz lógicas de 

subalternização dos sujeitos em grandes projetos desenvolvimentistas, e foi a partir do 

que aponta tal conceito que a comunidade do Carioca foi mais uma vez subalternizada 

enquanto uma não-comunidade com suas não-histórias e não-memórias em comum.  
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