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Introdução

Situada na margem esquerda do Rio São Francisco/MG, em área rural do município homônimo, 
a Comunidade Quilombola Bom Jardim da Prata tem passado historicamente por constantes 
ameaças de expropriação de território diante de interesses econômicos, e por vezes conflitantes, 
de fazendeiros, sitiantes e grandes firmas de agropecuária. Assim, apesar desses povos 
tradicionais manterem vínculos de procedência histórica com o lugar e de dependerem dos 
recursos naturais da região para subsistência e para manterem vivas as tradições culturais 
constituídas em comunidade, encontram-se, atualmente, disseminados em frações exíguas do 
território, restritos em direitos de uso do solo.

Neste sentido, diante da problemática apresentada coloca-se como objetivo geral deste 
artigo compreender os aspectos que influenciam na formação do território reivindicado pela 
Comunidade Quilombola de Bom Jardim da Prata. Ainda, evidencia-se a necessidade de 
estabelecimento de novos critérios metodológicos de demarcação territorial, que se diferem 
das estratégias atualmente utilizadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA), com o intuito de contribuir para o reconhecimento da diversidade social e cultural 
que abrange a Zona Rural do Município de São Francisco (COSTA; DAYRELL; OLIVEIRA, 
2015). Assim, coloca-se essa necessidade de revisão dos critérios metodológicos de demarcação 
territorial diante das incertezas dos limites que são estabelecidos nos laudos antropológicos do 
INCRA como representativos das comunidades tradicionais e moradores da área. 

Sobre a metodologia adotada, a investigação é voltada para a abordagem qualitativa já que se 
trata na análise de fenômeno social vinculada à pesquisa de campo e coleta de informações por 
meio de história oral. Além disso, são consideradas fontes secundárias de pesquisa por meio da 
consulta de artigos e teses que contribuem para embasamento sobre o histórico de consolidação 
da região atualmente ocupada pela Comunidade Bom Jardim da Prata, sendo também utilizadas 
legislações e normativas vinculadas ao Governo Federal para compreensão da atuação do 
INCRA no processo de efetivação da posse de terras em questão.  

Sobre a estrutura do artigo, optou-se pela subdivisão em três seções. A primeira é voltada para 
a análise do processo de demarcação de terras nas comunidades tradicionais e seus parâmetros 
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legais, com ênfase nos processos de ocupação da área rural do Município de São Francisco e na 
atuação do INCRA na legitimação dessas terras; já na segunda parte do trabalho é abordada a 
história de consolidação da Comunidade Quilombola Bom Jardim da Prata/MG e seus valores 
culturais por meio da apresentação breve de informações históricas e dos desafios vinculados 
à perpetuação da cultura desses povos diante dos impasses fundiários; por fim, na última seção 
são evidenciados os conflitos agrários e a luta pela demarcação do território pela Associação 
Quilombola Bom Jardim da Prata (que reúne moradores das vilas, povoados e fazendas dispersas 
em um raio de 40 km)  considerando, sobretudo, perspectivas de seus moradores.

O processo de demarcação de terras nas comunidades tradicionais e seus parâmetros 
legais  

Um longo período de tempo nos separa da promulgação da Lei Áurea (Lei n° 3.353, de 13 de 
maio de 1888), que pôs fim à escravidão no Brasil. Contudo, foi somente a partir da Constituição 
Federal de 1988 (no artigo 68 do ADCT) que os remanescentes de antigos quilombos tiveram 
efetivados seus direitos no requerimento de propriedade de seus territórios (TRECCANI, 
2006). Não obstante, o acesso às antigas terras, que teriam pertencido aos seus ancestrais, ainda 
é considerado uma questão insolúvel para grande parte das comunidades quilombolas que 
ocupam territórios no Brasil. Como exemplo dessa situação, que constitui foco de estudo do 
artigo, coloca-se os desafios que permeiam o processo de demarcação territorial pleiteado pelo 
quilombo de Bom Jardim da Prata/MG, que ocupa a área rural do Município de São Francisco/
MG, compreendido na Região do Médio São Francisco. 

Assim, para uma melhor compreensão das condições atuais dessa comunidade quilombola, bem 
como, os desafios que permeiam essa disputa de terras, será apresentada uma breve cronologia, 
por meio da exposição dos principais fatos ligados à questão da luta pela demarcação de seu 
território. 

Sobre o histórico de ocupação das áreas rurais do Município de São Francisco, é importante 
mencionar que até o início do século XX não havia cercamento das terras ou restrições de 
usos nas áreas rurais ocupadas pela comunidade quilombola em questão, desse modo, os povos 
tradicionais e fazendeiros utilizavam a maior parte das terras de forma coletiva, principalmente 
para a criação de gado e para a prática de atividades agrícolas nas áreas altas e baixas 
(vazantes) situadas às margens do Rio São Francisco. Nesse contexto, entre os anos de 1930 e 
1960 o comércio de terras se intensificou, o que resultou na criação de fazendas de gado e no 
financiamento rural pelos bancos públicos. Tal situação influenciou negativamente no processo 
de disputa por terras, nesse sentido, quilombolas pertencentes à Comunidade Bom Jardim da 
Prata ficaram proibidos de usar parte das terras, antes de uso coletivo, que passaram a ser 
cercadas pelos novos proprietários. 

A partir da década de 1960 até meados de 1990, os quilombolas perderam gradativamente o direito 
ao uso das terras, permanecendo sitiados entre grandes fazendas e empresas de reflorestamento. 
Além disso, presencia-se a partir desse período a intensificação do desmatamento das áreas 
de cerrado e mata seca, ocasionando a substituição dessas paisagens por áreas de pastagens e 
voltadas à implantação de carvoarias. 

Em 1988, a promulgação da Constituição Federal contribuiu para conferir maior visibilidade 
à questão quilombola, constituindo um marco na luta por direitos e cidadania. Em sequência, 
constata-se a partir dos anos 2000 os primeiros contatos dos moradores do quilombo com 
membros do Movimento Negro em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em Brasília, o que 
resultou no maior interesse pelo resgate da história dos quilombolas da região foco de estudo. 
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Em 2003 foi criada a Associação Quilombola de Bom Jardim da Prata sendo posteriormente 
reconhecida pela Fundação Cultural Palmares. O processo contou com o apoio de pesquisadores 
da Unimontes, da Cáritas (Organização ligada à Igreja Católica) e de movimentos sociais 
disseminados em todo o norte de Minas Gerais. Destaca-se nessa perspectiva a liderança do 
antropólogo Dr. João Batista de Almeida Costa que contribuiu para maior mobilização de 
comunidades negras rurais. Ainda no processo de reconhecimento da Comunidade Bom Jardim 
da Prata, destaca-se no ano de 2005, a sua certificação pela Fundação Cultural Palmares e a 
participação no ano de 2006 de membros da associação na II Feira da Agrobiodiversidade 
na cidade de Porteirinha, localizada no norte do estado de Minas Gerais. Essa última ação 
possibilitou o contato com quilombolas e lideranças de outros povos tradicionais de Janaúba, 
Porteirinha, Jaíba, Pai Pedro e Catuti. 

No período que compreende de 2006 à 2011, as visitas de antropólogos, acadêmicos de Ciências 
Sociais e do Mestrado em Desenvolvimento Social da Unimontes ao quilombo se tornaram 
mais frequentes e, nesse cenário, graduandos começam a fazer trabalhos de final de curso 
tendo a comunidade como estudo de caso. Ademais, nessa época o antropólogo Flávio José 
Gonçalves passou a participar de reuniões da associação quilombola, prestando consultorias. 
Já a partir do ano de 2012 presencia-se a intensificação de ameaças de fazendeiros e sitieiros às 
lideranças quilombolas em função dos conflitos pela posse do território, desse modo, a pedido da 
Procuradoria da República em Montes Claros, teve início a elaboração do laudo antropológico, 
que está em tramitação no INCRA desde janeiro de 2015 para titulação de terras. Vale enfatizar 
que até o presente momento a comunidade continua aguardando a finalização desse processo 
(MARQUES, 2018).

Em relação ao relatório antropológico entregue ao INCRA, é defendido a criação de um 
território para a Comunidade Quilombola de Bom Jardim da Prata na perspectiva de que ele 
seria essencial para preservar tal comunidade enquanto quilombo e considerando, de maneira 
mais geral, uma relação intrínseca que os chamados povos tradicionais teriam com a terra e 
seus recursos naturais. A posse do território seria coletiva e concedida à associação quilombola, 
atualmente presidida por José dos Passos Pereira (COSTA; DAYRELL; OLIVEIRA, 2015).

Ainda assim, a discussão acerca da formação de um território para essa comunidade desperta 
muitas dúvidas e questionamentos, inclusive a definição do termo quilombo ainda não é comum 
para os diversos campos de conhecimento, também não há consenso sobre a caracterização de 
um território quilombola e quais seriam as diretrizes para a sua delimitação.

Diante disso, é necessário acentuar a heterogeneidade na formação dos territórios pleiteados 
como quilombolas e os diversos processos de ocupação e uso dessas áreas. Muitos deles não 
precisariam e talvez nem deveriam constituir-se em terras de uso coletivo, ou mesmo, em áreas 
contínuas e sem interrupções, como ocorre, por exemplo, nas áreas destinadas à povos indígenas. 
Essas áreas poderiam ser ocupadas sazonalmente, atendendo às demandas dos moradores, que 
poderiam cultivar a terra, fazer o extrativismo vegetal ou outras atividades econômicas, enquanto 
o que ordenaria e conformaria uma determinada comunidade seriam, fundamentalmente, os 
laços de parentesco e de proximidade das unidades de vizinhança (CARVALHO; LIMA, 2013).

Assim, a partir da análise exposta é possível colocar que as relações sociais em comunidades 
tradicionais são constituídas por sentimento de solidariedade ou mesmo reciprocidade, o que 
difere da lógica econômica que prevalece na sociedade atual. Contudo, apesar desses valores 
sociais, quando parte ou mesmo a maioria dos moradores de determinada área não se enquadra 
mais no contexto comunitário, encontrando-se dispersa, fragmentada, dividida e desmobilizada, 
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torna-se mais difícil o reconhecimento do território como de uso comunitário, tal situação é 
evidenciada na Comunidade de Bom Jardim da Prata. 

Destaca-se, nesse contexto, que o trabalho produtivo no quilombo, hoje, não ocorre mais em 
forma de mutirão ou comunitariamente (talvez com exceção do cultivo nas ilhas, que envolve 
poucas famílias).  Parece improvável que a criação de um novo território coletivo faça ressurgir 
essas práticas culturais. Portanto, não se pode partir da premissa de que todo um território 
quilombola e todos os seus moradores se caracterizem pela coesão social e mantenham relações 
solidárias, ou que não haja disputas internas e oposições à questão quilombola. A realidade 
colide com o princípio de coletivização da terra que orienta as propostas de criação de novos 
territórios defendidas pelo INCRA. Todavia, não podemos deixar de salientar a legitimidade da 
luta pela efetivação do direito à posse do território quilombola, bem como, a possibilidade de 
fortalecimento dos laços comunitários e do empoderamento que isso poderia gerar para esse 
povo (COSTA, 2012).

Assim, a difícil tarefa de definição de critérios e limites para a demarcação e titulação das 
terras parece, por vezes, condicionada por meros expedientes administrativos. No caso de Bom 
Jardim da Prata, os autores do laudo antropológico - em tramitação no INCRA - não justificam, 
por exemplo, a coincidência dos marcos territoriais propostos com os limites geográficos do 
Município de São Francisco/MG. Eles justificam optarem como critérios de delimitação a rede 
hidrográfica, nesse caso representada por meio dos rios Pardo, Acari e São Francisco. Todavia, 
na direção dos municípios de Pintópolis e Chapada Gaúcha (Figura 1) verifica-se a mudança 
nos critérios de demarcação que passam a seguir a linha de transmissão da CEMIG e algumas 
estradas sem pavimentação. Essa delimitação, no entanto, teria sido feita conforme os relatos 
dos moradores mais idosos das comunidades visitadas, que foram apontando locais que eles ou 
seus antepassados teriam utilizado a partir da constituição de marcos e barreiras naturais como 
uma lagoa, um rio, uma vereda ou um córrego. Ainda assim, a coincidência leva a impressão 
de ser fortuita, como meio de facilitar a tramitação do processo, uma vez que envolverá apenas 
o Município de São Francisco, sem afetar os vizinhos representados pela Chapada Gaúcha, 
Pintópolis e São Romão (MARQUES, 2018).
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Figura 1: Rodovias, rede hidrográfica e municípios adjacentes ao São Francisco/MG.
Fonte: Amaro Marques, 2017.

Outra questão relacionada com esse processo de demarcação territorial é que os antropólogos 
autores do laudo do INCRA tiveram que selecionar alguns membros da comunidade para a 
coleta de dados e as entrevistas. Assim, podem haver variações na interpretação desses limites 
por outros quilombolas ou moradores do território, essa inconsistência foi averiguada por 
Marques (2018) na elaboração de tese de doutorado. Soma-se a isso o fato de que as memórias 
que justificam a delimitação proposta remontam à um período em que não haviam sido ainda 
construídos limites físicos como estradas, cercas e outros marcos territoriais atuais. Essa 
situação resulta em questionamentos de alguns moradores e por parte da liderança da Associação 
Quilombola de Bom Jardim da Prata sobre os limites propostos no laudo. 

Os questionamentos e as dúvidas por parte dos quilombolas sobre os verdadeiros marcos 
limítrofes para a criação do território (Figura 2) reforçam o discurso de uma identidade 
comunitária ainda embrionária, onde as lideranças tentam reforçar ou criar algum vínculo 
social (por exemplo, pedindo que todos os moradores se declarem quilombolas e agricultores 
familiares), além de lançar novas dúvidas. Será que o fato de alguns moradores terem tido, antes 
dos cercamentos, o hábito de coletar o pequi na área do Pinhãozeiro justifica, por si só, a posse 
de toda essa área, mesmo que as casas de tais moradores estejam a cerca de dez quilômetros 
do local em questão? Atividades como extrativismo, caça e pesca se dão, naturalmente, em 
territórios vastos e muitas vezes distantes das moradias. Faz pouco sentido enquadrá-las na 
lógica de propriedade da terra decorrente de outras formas de uso e ocupação. Percorrer um 
território para colher frutos, navegar por um rio para visitar outro povoado ou mesmo participar 
de uma romaria são coisas bem distintas de ocupar a terra com a construção de casas, o cultivo 
de plantações e a criação de animais. Ademais, como a comunidade poderia assegurar 63 mil 
hectares de terras, segundo o laudo, das quais apenas 16% são cultiváveis? Como seria a gestão 
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coletiva de uma área tão grande? E como ela seria protegida de novas invasões ou grilagens? 
(MARQUES, 2018)

Figura 2: Rodovias, rede hidrográfica e municípios adjacentes ao São Francisco/MG.
Fonte: Amaro Marques, 2017.

Tudo isso denota a fragilidade da definição unilateral de um território cuja ocupação se deu 
ao longo de muitas décadas, de forma complexa e por diversos atores sociais – ribeirinhos, 
vazanteiros, ciganos, sitieiros, moradores das vilas, além dos fazendeiros (Figura 3). Em 
nenhum momento o laudo antropológico do INCRA menciona os quilombolas que, por decisão 
própria e sem estarem ameaçados, preferiram se mudar à procura de melhores condições de 
vida e venderam suas terras para os atuais moradores não quilombolas (sitieiros, moradores das 
vilas ou fazendeiros). O laudo faz parecer que há uma aprovação e adesão à causa quilombola 
por todos moradores, porém isso não pode ser confirmado nas pesquisas realizadas em campo. 
Nesse sentido, são colocados outros questionamentos que permanecem sem resposta: Qual 
parte do território em questão deveria ser destinada aos quilombolas e qual parte seriam de 
direito dos moradores não quilombolas? Como seria a situação dos quilombolas que eram 
posseiros mas venderam suas terras para moradores não quilombolas (na maioria também 
pobres)? Os que venderam teriam direito ao novo território coletivo? Os que compraram 
seriam removidos? Também caberia explicitar os dados cartoriais, ainda que mínimos, sobre 
a formação e a ocupação da área, já que possivelmente poderiam influenciar na definição de 
limites mais precisos e talvez dirimir parte de suas fragilidades. Evidencia-se, dessa forma, que 
o laudo existente suscita contestações por fazendeiros e empresas agropecuárias que, em parte 
das situações, possuem documentos que possam comprovar propriedade (MARQUES, 2018).
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Figura 3: Caracterização do território onde está situada a Comunidade Quilombola de Bom Jardim da Prata.
Fonte: Amaro Marques, 2017.

Assim, a partir de todo o histórico exposto sobre a luta no reconhecimento da posse de terras que 
permeia a área rural de São Francisco/MG torna-se sugestivo o reconhecimento de um território 
híbrido (Figura 4), composto simultaneamente por titulações individuais e terras coletivas. 
Estas últimas poderiam estar em diversos locais da área em questão, mas seriam escolhidas 
estrategicamente, facilitando o desenvolvimento de uma coesão mais sólida na comunidade 
e a preservação de saberes, ritos e atividades tradicionais. Um tal arranjo possibilitaria 
também reconhecer os direitos de uso do território de outros moradores, como os vazanteiros, 
pescadores, sitieiros e moradores das vilas. Isso também permitiria uma implementação mais 
focada de serviços públicos como saneamento básico, abastecimento e tratamento de água, 
energia, telefonia, educação, saúde, habitação, melhoria das estradas e transporte, bem como, 
de implementação de linhas de financiamento e de apoio à produção rural.

Figura 4: Caracterização do território híbrido onde está situada a Comunidade Quilombola de Bom Jardim da 
Prata.

Fonte: Amaro Marques, 2017.
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História de consolidação da Comunidade Quilombola Bom Jardim da Prata/MG e seus 
valores culturais 

Sobre o histórico de povoamento do Norte de Minas pelas comunidades tradicionais, existem 
indícios de que Grupos Quilombolas teriam se estabelecido no Vale do São Francisco em 
período anterior ao ciclo do ouro, ocupando inicialmente as áreas adjacentes às Matas da Jaíba 
e, em sequência, por meio da consolidação do Quilombo Gurutuba, teriam residido às margens 
do Rio Verde Grande, que constitui um dos afluentes do Rio São Francisco. Essas condições 
de ocupação das margens de importantes cursos d’água da região é que teriam impulsionado 
o estabelecimento das comunidades tradicionais nas áreas lindeiras ao Rio São Francisco/MG 
(COSTA, 2012, 2013; COSTA FILHO, 2008).

É importante destacar nesse contexto que a existência do Rio São Francisco, que constitui 
relevante fonte de subsistência, foi fator determinante no processo de interiorização da ocupação 
do território brasileiro por meio das incursões sertanistas, que desbravaram os caminhos do “rio 
dos currais”, denominação atribuída devido à vocação das áreas de sertão para a economia 
pecuária (ARRAES, 2013). Assim, o papel desempenhado pelo Rio São Francisco como rota de 
comércio, já que percorria área estratégica de interligação entre a região das minas e o nordeste, 
induziu o processo de povoamento da região do Norte de Minas entre os séculos XVII e  XVIII 
(FONSECA, 2011).

Nessa perspectiva, a Comunidade Quilombola de Bom Jardim da Prata teria sido originada em 
função da migração dos povos gurutubanos para as regiões que compreendem os municípios 
de Januária, São Francisco, Manga,  Matias Cardoso e Pedra de Maria da Cruz, assolados por 
um período de seca e fome das áreas de ocupação inicial, que abrange as margens do Rio Verde 
Grande (COSTA , 1999). 

Ainda, a partir de relatos dos moradores da Comunidade Bom Jardim da Prata, é mencionado o 
processo de constituição do quilombo a partir da ocupação de três fazendas de criação de gado 
- Fazenda Barreira dos Índios, Fazenda Bom Jardim da Prata e Fazenda Bom Jardim do Rio 
Pardo. Ademais, os períodos de cheia, bem como as áreas de vazantes do Rio São Francisco 
nessas imediações é que proporcionaram as práticas agrícolas e a realização das atividades 
como pesca e transporte, que evidenciam essa ligação desses povos tradicionais com o curso 
d’água (MARQUES, 2018).

Como atividades culturais que ainda resistem na Comunidade Quilombola de Bom Jardim da 
Prata, apesar das ameaças de expropriação do território, podem ser citadas as festividades, 
narrativas e práticas artesanais que são instituídas, sobretudo, pelo vínculo afetivo e de 
subsistência desses povos tradicionais com o Rio São Francisco. 

Assim, nessas comunidades tradicionais o poder religioso, representado pelas igrejas católicas 
e evangélicas, contribui na manutenção de celebrações em devoção aos santos padroeiros como 
Santo Expedito, São Sebastião, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Abadia, São Pedro, 
São Gonçalo e São João. Entre as festividades tradicionais de influência religiosa destaca-se, 
nesse cenário a Folia de Reis e a Roda de São Gonçalo, além de danças de influência africana 
como o lundu e o carneiro (MARQUES, 2018).

As narrativas construídas a partir do imaginário da comunidade relacionado com o Rio São 
Francisco engloba seres mitológicos e personagens folclóricos como o Caboclo D’Água, 
considerado guardião do Rio São Francisco, a Mãe D’Água que seria reconhecida como uma 
sereia, o Rumãozinho que simboliza a personificação do mau por meio de tragédia relacionada 



31

à uma família que vivia na região do Sítio Novo - parte do território do quilombo (MARQUES, 
2018).

Ainda no que tange a imaterialidade, os saberes relacionados com as práticas de artesanato 
em vasos cerâmicos e os trabalhos de trançado com a Palmeira de Buriti simbolizam tradições 
perpetuadas na comunidade quilombola (MARQUES, 2018).

Contudo, tais tradições e saberes têm sido gradativamente enfraquecidos por esses processos 
de fragmentação do território, pela dissolução de laços sociais comunitários e pelo processo de 
mecanização e de modernização das áreas rurais relacionados com o agronegócio. Assim, além 
dos desafios mencionados vinculados aos processos de titulação, em tramitação no INCRA, a 
ameaça à perda da identidade cultural desses povos tradicionais também revela as fragilidades 
que permeiam esse território. Torna-se, nesse sentido, cada vez mais urgente a necessidade de 
delimitação das áreas de posses individuais e coletivas na área rural de São Francisco no intuito 
também de viabilizar as práticas extrativistas e de manejo do solo, que são intrínsecas à relação 
estabelecida entre os povos tradicionais e o meio natural circundante.

Os conflitos agrários e a luta pela demarcação do território da Associação Quilombola 
Bom Jardim da Prata/MG

Os conflitos pela posse de terras no norte do Estado de Minas Gerais têm sido amplamente 
estudados por diversos autores nas últimas décadas. Tratando especificamente do território 
pleiteado pela Associação Quilombola de Bom Jardim da Prata, destaca-se como início desse 
processo de disputa por terras a chegada de fazendeiros no vale do Médio São Francisco, no 
início da década de 1930 e as ações de cercamento que encurralaram os povos tradicionais 
(MARQUES, 2018).

Nesse contexto, a comunidade começou a sofrer restrições ao acesso à terra e a água e, 
consequentemente, à possibilidade de uso das terras, antes reconhecidas como território coletivo. 
Essas terras teriam sido inicialmente requisitadas por uma família tradicional da política local 
ligada ao grupo de Oscar Caetano, dessa forma, a atual fazenda da CROS Agroindustrial teria 
sido adquirida no final da década de 1980 por herdeiros de Oscar Caetano. Processo semelhante 
de desterritorialização e conflitos pelo território ocorreram por todo norte do Estado de Minas 
Gerais, como aponta Nogueira (2009).

A partir da década de 1960, muitas terras foram paulatinamente cercadas por fazendeiros e 
sitiantes, dificultando o acesso dos quilombolas às margens do rio, às veredas, aos córregos e às 
lagoas; e impedindo essa dinâmica de moradias sazonais. A partir dos relatos dos moradores de 
Bom Jardim da Prata é enfatizada conivência da polícia e dos cartórios no intuito de privilegiar 
os fazendeiros na posse de terras da União, que haviam sido historicamente ocupadas pelos 
quilombolas. Nessa ótica, os quilombolas afirmam que fazendeiros teriam expropriado suas 
terras, cercando-as ilegalmente ou mudando cercas já existentes e reprimindo quaisquer 
protestos com os seus jagunços (MARQUES, 2018)
O cercamento de sítios e fazendas fez com que muitos quilombolas perdessem terra, passando 
a dispor apenas de pequenos lotes, insuficientes para o plantio e o sustento das suas famílias. 
Nesse período, muitos povos tradicionais já usavam as ilhas ao longo do rio havia bastante 
tempo, como foi relatado pelos moradores mais antigos do quilombo. Outros, ao perderem suas 
terras, apropriaram das ilhas do Velho Chico como única opção para praticarem suas roças e, 
nesse mesmo contexto de escassez de recursos, quilombolas foram obrigados a trabalhar como 
empregados em carvoarias ou nas fazendas na região.
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Uma consequência da implantação das fazendas e do agronegócio a partir da década de 1960 
foi a substituição massiva de matas por pastos e plantações. Alguns moradores mais idosos 
relataram a existência de grandes lagoas, veredas e áreas pantanosas, onde coletavam frutos do 
cerrado e faziam pescaria. Contudo, com os recorrentes períodos de estiagem e a degradação 
ambiental, muitas delas secaram, enquanto outras foram cercadas. Assim, o acesso à água para 
os animais e mesmo para os moradores se tornou restrito, apenas algumas veredas e lagoas 
ainda podem ser usadas como áreas de lazer por membros da comunidade quilombola (Figura 
5).

Figura 5: Caracterização do território da Comunidade Quilombola de Bom Jardim da Prata.
Fonte: Amaro Marques, 2017.

Vários outros moradores fizeram relatos semelhantes sobre o processo de destruição das 
veredas e redução de água nos rios, associando-o às empresas do agronegócio, à monocultura 
do eucalipto e às carvoarias que se espalharam por toda a região com a finalidade de abastecer 
o quadrilátero ferrífero.

Nesse sentido torna-se evidente que os conflitos pela posse de terras na margem esquerda 
do Rio São Francisco têm procedência histórica, com destaque para as formas de grilagem, 
expropriação de terras por fazendeiros e demarcação ilegal pelos cartórios. Todavia, um evento 
tornou-se emblemático: o assassinato de Eloy Ferreira da Silva, delegado sindical do distrito 
de Serra das Araras, em 1984, em razão da militância pelos direitos dos posseiros da região que 
disputavam terras com os fazendeiros.  Eloy foi eleito em 1978 e esteve à frente do Sindicato de 
Trabalhadores Rurais de São Francisco até o ano de 1981. À época foi considerado um dos mais 
combativos líderes do movimento em todo norte de Minas. Como líder sindical, sofreu diversas 
ameaças de grileiros e fazendeiros. A luta de Eloy deu início ao processo de assentamento 
de algumas famílias na margem direita do rio, e seu filho é o atual presidente do sindicato de 
trabalhadores rurais, a mesma entidade que seu pai presidiu. Depois de sua morte, como forma 
de homenagem, foi criado em 1985, na cidade de Belo Horizonte, o Centro de Documentação 
Eloy Ferreira da Silva (CEDEFES), que trata de temas ligados aos movimentos sociais e divulga 
informações acerca das comunidades quilombolas no estado. (MARQUES, 2018)

No quilombo de Bom Jardim da Prata, especificamente, os conflitos se acirraram depois do 
reconhecimento do quilombo pela Fundação Palmares e do início do processo de delimitação 
de terras pelo INCRA, assim, nos discursos das lideranças fica claro o receio de represálias por 
parte dos fazendeiros.

Outro empecilho no reconhecimento do território quilombola se vincula aos proprietários dos 
sítios de veraneio, que começaram a comprar terras na área do quilombo de forma mais acentuada 
no início dos anos 2000. Os proprietários dos sítios de veraneio próximos ao quilombo seriam, 
em sua maioria, médicos e empresários, de fora da região (alguns até de Montes Claros) com 
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melhor poder aquisitivo. Contudo, apesar de suas porções de terra serem menores, também 
interferem negativamente na vida no quilombo, pois cercam as margens do rio (impedindo o 
acesso dos quilombolas ao rio em muitos trechos) para alugar seus sítios por temporada aos 
turistas que praticam pescaria na região. Nesse contexto, uma moradora do quilombo relatou 
que o dono de um sítio vizinho à Escola Barreira dos Índios teria envenenado o cachorro de sua 
filha. Quando ela foi cobrar satisfação, houve ofensas e ameaças de ambas as partes. Apareceram 
muitos cães mortos em todo o quilombo nas semanas seguintes, mas a polícia não interveio, 
mesmo depois de várias denúncias.
Ainda, é relevante destacar que a situação dos conflitos agrários na região poderá se agravar, 
a exemplo do que ocorreu em outras comunidades quilombolas que estão com laudos em 
análise ou em processo de titulação no INCRA, como o Brejo dos Crioulos em Varzelândia, 
onde conflitos armados entre quilombolas e fazendeiros só diminuíram após a intervenção da 
Polícia Federal, o que tem provocado clima de tensão constante entre os quilombolas diante da 
possibilidade de ameaças futuras. 

Considerações finais 

Assim, considerando o exposto, percebe-se que a metodologia e os parâmetros adotados pelo 
INCRA para a criação de novos territórios tradicionais, seguem ainda a lógica dos territórios 
indígenas (com a prevalência de grande extensão territorial, organizados de forma contínua e 
com o acesso/uso exclusivista). Nesta medida, em se mantendo o processo de reconhecimento e 
de criação do território Quilombola de Bom Jardim da Prata - algo em torno de 63 mil hectares 
- vislumbra-se o acirramento pela disputa de terras no Vale do São Francisco, uma vez que 
além dos quilombolas, ocupam simultaneamente o território em questão, sitieiros, fazendeiros, 
vazanteiros, moradores das vilas e de povoados que estão, em grande parte, em discordância 
com os objetivos da associação quilombola.

O processo de luta pela posse do território do quilombo se arrasta desde o ano de 2015 e sem 
prazo para finalização, colocando em risco a sobrevivência da comunidade, uma vez que a mesma 
se encontra impedida de fazer uso dos recursos naturais necessários à sua reprodução. Vale 
enfatizar que tais práticas culturais constituem saberes tradicionais desses povos e necessitam 
de estratégias para que possam ser transmitidos por gerações. Contudo, a fragilidade dos laços 
sociais da comunidade, a privação do direito ao território tradicionalmente ocupado por seus 
ancestrais e a falta de políticas públicas específicas, parecem colocar em risco a perpetuação do 
quilombo como um todo.

Ademais, em meio às incertezas que assolam o processo de reconhecimento do território 
quilombola, aponta-se para a necessidade premente de uma maior discussão acerca das questões 
que perpassam pelos desafios de reconhecimento territorial de povos tradicionais e dos conflitos 
agrários que têm sido frequentes no norte do Estado de Minas Gerais. Acredita-se que, com 
novos instrumentos jurídicos e metodológicos, bem como, com o envolvimento das partes 
impactadas (atores sociais, agentes econômicos e governo), possamos garantir a manutenção 
da diversidade cultural e social territorial, assim como a sobrevivência dos moradores do vale, 
sejam quilombolas ou não.
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