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Introdução

A ocupação colonial do Vale do Jequitinhonha, região Nordeste do Estado de Minas 
Gerais se deu a partir da descoberta da mineração, inicialmente na região do Centro-Sul, a saber, 
Mariana, Ouro Preto, Sabará, Caeté e São João Del Rei, e em seguida, em Serro, Diamantina 
e Couto de Magalhães de Minas, de onde seguiu em direção norte, à procura de novas fontes, 
chegando inclusive a Minas Novas.

Essa fase de euforia, entretanto, durou pouco tempo. A diminuição gradativa da 
exploração da atividade mineradora contrapôs-se a afirmação da agricultura como principal 
ocupação dos moradores locais. Era uma atividade de autoconsumo, que consolidou, ao longo 
do tempo, uma agricultura de tipo familiar, explorada principalmente nas margens cultiváveis 
dos rios, ribeirões e córregos. Isso constituiu um processo de lenta ocupação de grotas, já que as 
chapadas, por serem muito áridas, não se prestavam ao cultivo sem um tratamento especial da 
terra. Essas chapadas ficaram como reserva natural, lugar do qual se lançava mão para a coleta 
de frutos silvestres e para a criação do gado vacum (SOUZA, 2010, p. 58).

Assim, o espaço agrário foi se configurando numa disputa aberta entre negros 
afrodescendentes, brancos descendentes de europeus e os indígenas da região, dentre eles os 
Mocunins, os Malalis, os Aranãs e os Boruns, como se autodenominavam (SOARES, 2010). 
Tendo como referência as condições que o meio geográfico oferecia, de maneira geral os 
processos de ocupação passaram a priorizar como lugar de morada a Grota, ambiente este que 
é complementar e intrínseco à Chapada. Ambos se constituem como um complexo produtivo, 
extrativista, de moradia e de sociabilidade, ou seja, como parte de um mesmo território, 
característica marcante da região do Alto Jequitinhonha.

Considerando estas questões iniciais, neste artigo temos por objetivo analisar a 
territorialidade das comunidades tradicionais de uma porção do Alto Vale do Jequitinhonha 
e a autoafirmação identitária emergente dos Groteiros-Chapadeiros. Os procedimentos 
metodológicos têm por base uma abordagem qualitativa, com foco na pesquisa etnográfica 
realizada desde o ano de 2017, intitulada: “Território da água, território da vida: comunidades 
tradicionais e a monocultura de eucalipto no alto Jequitinhonha” nível de mestrado (2016-2018) 
vinculado ao Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Estudos Rurais (PPGER) com 
concessão de bolsa da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). As 
análises contam também, fundamentalmente com a contribuição da Comissão Pastoral da Terra 
– CPT e do Projeto de Mapeamento de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais 
que faz parte do Grupo de Estudo em Temáticas Ambientais – GESTA da Universidade Federal 
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de Minas Gerais – UFMG, que nos últimos dois anos vêm propondo e participando de forma 
ativa dos debates, oficinas, reuniões e mobilização social sobre o tema na região em parceria do 
Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica – CAV e o Instituto Federal do Norte de Minas 
– campus Araçuaí.

A Emergência Da Categoria Groteira-Chapadeira

O reconhecimento dos “Povos e Comunidades Tradicionais” como uma ca-
tegoria social de direitos especiais é relativamente recente tanto na legislação, quanto 
nos espaços acadêmicos brasileiros. Segundo Costa Filho (2015, p. 75):

No cenário brasileiro, segmentos socioculturais não hegemônicos, no plano do direito 
nacional e das relações internacionais, não apenas iluminaram a existência de uma 
multiplicidade de categorias identitárias, concepções e modos específicos de vida, 
como forneceram o contexto para a ampla articulação e reconhecimento jurídico-
formal das denominadas “comunidades tradicionais”.

Segundo Almeida (2008), o marco legal se inicia com a Constituição Federal de 
1988 em que o termo “terras tradicionalmente ocupadas” foi incluído no texto constitucional 
reafirmado nos dispositivos Infraconstitucionais. As “populações tradicionais” foram 
consideradas para efeito dos termos da Organização Internacional do Trabalho (OIT-169) em 
1988-89, quando o Brasil assina como signatário. No início da década de 90, em ocasião da 
Eco-92, realizada no Brasil, foi instituído o Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado 
das Populações Tradicionais, órgão ligado ao IBAMA. Alguns anos mais tarde, conforme 
Almeida (2008, p. 31),

[...] a Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o Art. 225 da Constituição 
Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, 
menciona explicitamente as denominadas “populações tradicionais” (Art. 17) ou 
“populações extrativistas tradicionais” (Art. 18) e focaliza a relação entre elas e 
as unidades de conservação (área de proteção ambiental, floresta nacional, reserva 
extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável).

No decorrer deste período “o termo ‘tradicional’ como operativo de direitos foi 
aparentemente deslocado no discurso oficial, afastando-se do passado e tornando-se cada 
vez mais próximo de demandas do presente. Em verdade o termo ‘populações’, denotando 
certo agastamento, foi substituído por ‘comunidades’” (ALMEIDA, 2008, p. 27). Após 
anos de pressão, foram conquistados o Decreto Federal nº 5.051, de 19 de abril de 2004 e 
em 07 de fevereiro de 2007, através do Decreto n. 6040, instituiu-se a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais - PNPCT.

Em se tratando do Estado de Minas Gerais, em 14/01/2014 foi sancionada a Lei 
21.147, que institui a Política Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais de Minas Gerais. Sua regulamentação foi publicada três anos mais 
tarde, através do Decreto 47289, de 20 de novembro de 2017. Para fins destes marcos legais, 
consideram-se:

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;

Esta mesma lei, traz como objetivo geral em seu artigo 3º:
[...] promover o desenvolvimento integral dos povos e comunidades tradicionais, com 
ênfase no reconhecimento, no fortalecimento e na garantia de seus direitos territoriais, 
sociais, ambientais e econômicos, respeitando-se e valorizando-se sua identidade 
cultural, bem como suas formas de organização, relações de trabalho e instituições.
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A conquista destes marcos legais é determinante para o reconhecimento das 
especificidades destas comunidades, assegurando-lhes direitos específicos e especiais, como 
por exemplo, o direito ao território e ao seu modo de vida. Neste aspecto, “a identidade 
então incorpora aspectos políticos e passa a se expressar no campo das relações de poder, 
pressionando por mudanças na sociedade brasileira e mineira” (COSTA FILHO, 2015, p. 
74). No estado de Minas Gerais, a categoria “povos e comunidades tradicionais” engloba os 
povos indígenas, as comunidades quilombolas, os povos de terreiro, os povos ciganos, os 
vazanteiros, os caatingueiros, os veredeiros, os geraizeiros, os apanhadores de flores sempre-
vivas, os faiscadores, as famílias circenses, dentre outras categorias identitárias objetivadas em 
movimento social. (Idem, p. 75).

Entretanto, quando se trata especificamente do Alto Vale do Jequitinhonha, em que 
pese a luta e a organização das comunidades tradicionais Apanhadoras de Sempre-Vivas e das 
comunidades Quilombolas, este debate ainda é incipiente, cuja lacuna se apresenta de forma 
mais clara na sub-região denominada por “Chapadas” (FÁVERO, 2014, p.08).

Em se tratando do conceito de comunidade, ele foi introduzido na região a partir do 
final da década de 1960 por meio das Comunidades Eclesiais de Base – CEB’s, lideradas pela 
Diocese de Araçuaí. Por isso, até hoje muitos são os camponeses que, ao serem questionados 
sobre a data de fundação de sua comunidade, respondem sem hesitar: “foi com a chegada do 
Padre Silvano” ou “foi com a construção da Igreja e do Grupo” (escola).  Porém, se por um 
lado eles remetem à esta lembrança, por outro, se organizam comunitariamente de maneira mais 
ampla, conforme define Ribeiro (2013, p. 54 e 69):

Cada grota, com seu entorno de chapadas, abriga uma rede extensa de parentesco 
que foi ao longo do tempo repartindo o domínio da terra, e é essa junção de família, 
história e terra que forma a comunidade rural, o aglomerado de sítios quase sempre 
batizado com o nome do córrego que o irriga ou do primeiro morador do lugar (Grifo 
nosso). 
A comunidade é o nexo organizativo, cultural e territorial dessa sociedade, que 
articula as noções de espaço, descendência, pertencimento, ambiente e história. 
Comunidade, na definição sintética e útil de Antônio Cândido, é uma “naçãozinha”. 
A família é a unidade de trabalho, produção, consumo, reprodução física e cultural 
por excelência. Juntas, família e comunidade revelam as especificidades econômicas, 
sociais, ambientais e culturais da região.

Conforme Monteiro e Fávero (2011, p. 37) o que fica evidente é que, para estas 
comunidades tradicionais “a biodiversidade está ligada à cultura, aos saberes, ao território e ao 
uso comum. Cada lugar tem sua memória, densidade cultural e relações sociais que constroem 
vidas”. Todos os ambientes comunitários estão intimamente relacionados ao modo de vida das 
famílias camponesas, com suas respectivas regras de uso e de apropriação.

Este é o caso das comunidades tradicionais Groteiras-Chapadeiras que estão em 
processo de emergência da autodefinição identitária. Após um longo processo de expropriação 
territorial organizado pelo Estado Brasileiro através das empresas monocultoras de eucalipto, 
elas se levantam para compreender sobre os seus modos de vida, sobre suas formas de uso e 
relação com o ambiente das grotas e das chapadas, sobre sua cultura, enfim, sobre quem são 
como grupo.

Este processo vem se desencadeando de maneira gradativa, com o apoio dos diversos 
parceiros citados na introdução deste trabalho. Atualmente têm-se 12 comunidades mapeadas 
que já se auto reconhecem como tradicionais, sendo que uma delas, a comunidade de Boiadas, 
do município de Veredinha, se auto definiu recentemente como Groteira-Chapadeira, cuja 
anuência do conceito passou pela discussão e o consentimento de um grupo de mais de 40 
comunitários, além de lideranças de outras 03 comunidades vizinhas que também devem seguir 
em breve por este caminho.
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Figura 1: Fotografia da assembleia da comunidade tradicional Groteira-Chapadeira de Boiada, Veredinha 
- MG

Fonte: arquivos da associação de Boiada.
Esta categoria identitária em emergência, se ampara por diversas características 

socioculturais e organizativas, e se destaca de maneira mais evidente a partir da sua 
territorialidade. Little (2004, p. 253) traz a perspectiva da territorialidade para entender o que é 
território, definindo esta como: 

O esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar com 
uma parcela especifica 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 e um produto histórico de processos 
sociais e políticos.

Saquet (2015, p. 31) destaca por sua vez que “o território é resultado do processo de 
territorialização e das territorialidades vividas por cada grupo social em cada relação espaço-
tempo”. Sendo que, na perspectiva de movimento, tal qual é o caso dos Povos e Comunidades 
Tradicionais organizados, “o território é compreendido [também] como espaço de mobilização, 
organização, luta, e resistência política. A territorialidade como práxis de transformação do 
território, na tentativa de conseguir autonomia, justiça social” (Idem, p. 31). Almeida (2008, p. 
29), reforça que: 

A territorialidade funciona como fator de identificação, defesa e força, mesmo em 
se tratando de apropriações temporárias dos recursos naturais, por grupos sociais 
classificados muitas vezes como “nômades” e “itinerantes”. Laços solidários e 
de ajuda mútua informam um conjunto de regras firmadas sobre uma base física 
considerada comum, essencial e inalienável, não obstante disposições sucessórias 
porventura existentes.

Em se tratando do território e da territorialidade das comunidades tradicionais Groteiras-
Chapadeiras, há duas balizas bem demarcadas. De um modo amplificado, a principal área de uso 
comum era a Chapada, que é caracterizada como planalto, composta por grandes extensões de 
terras planas a onduladas, entrecortadas por fontes de água denominadas Veredas. A vegetação 
nativa é predominantemente do bioma Cerrado, com algumas áreas de transição, cuja floresta 
é estacional semidecidual. As comunidades tradicionais atribuem as chapadas como um espaço 
indivisível, de uso comum e de manejo coletivo, representa a “largueza”, áreas de diferentes 
comunalidades familiares, interfamiliares e intercomunitárias.

Por outro lado e de modo complementar, as Grotas referem-se aos fundos de vales, 
vãos de córregos e encostas de vertentes, cujos critérios mais valorados por seus moradores 
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são a presença das fontes de água e a disponibilidade de terras férteis para a produção de 
alimentos. As aptidões e usos agrícolas são definidos pelos camponeses a partir do tipo e a cor 
do solo, a vegetação nativa presente, a finalidade ou tipo de lavoura a se cultivar, a localização 
topográfica da gleba e as regras de prioridade de uso de um espaço produtivo conforme o 
trabalho desempenhado no ano anterior. 

Os diversos ambientes que compõem o complexo Grota-Chapada estão identificados na 
figura 2, que traz uma representação do perfil paisagístico da região, cujas categorias utilizadas 
por boa parte das comunidades são descritas de maneira mais detalhada, vejamos:

Figura 2: Esquema do perfil paisagístico da comunidade de Monte Alegre e seus ambientes conforme a 
denominação local

Fonte: Esquema elaborado pelo autor a partir das pesquisas de Campo, 2017-2018.

1) Baixa ou Baixada (Figura 3): como o próprio nome sugere, este é o ambiente 
localizado na parte mais baixa da grota, desembocando em algum córrego ou rio. Possui 
superfície plana, com solo macio, areno-argiloso, pouco pedregoso. É considerado pelas 
famílias como o ambiente mais fértil e apropriado para a produção agrícola, destacando-se o 
cultivo de milho, de feijão, de amendoim, abóbora, maxixe, quiabo, cana-de-açúcar, frutíferas, 
dentre outras. Como dizem: “na baixa, só não produz se não plantar”, por isso ela é chamada 
por “terra de cultura”. Segundo os camponeses da região, a sua vegetação predominante é 
Tamboril, Angico, Mangue, Guerana, João Borandi, Ipê roxo, Aroeira do brejo, Maria preta, 
Bananinha, Limãozin, Cedro, Mutamba, Gameleira, Jenipapo, Espinheira santa, Assa-peixe, 
Coqueiro macaúbas, entre outras.
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Figura 3: Fotografia de uma baixada cultivada em Monte Alegre

Fonte: Pesquisa de Campo, 2018.

2) Capoeira ou Tabuleiro: este é o ambiente que geralmente se complementa à 
baixada, caracterizando também como “terra de cultura”. Está predominantemente localizado em 
áreas com topografia declivosa, geralmente acima de 30 graus. O solo é normalmente do grupo 
latossolo vermelho ou amarelo, com uma leve presença de rochas de quartzo. Sua fertilidade é 
considerada alta e por isso cobiçada para lavouras diversas como o milho, feijão, guandú, café, 
gramíneas para pastagem, frutíferas, entre outras. Segundo os camponeses, a vegetação nativa 
é composta por Aroeira, Angico, Pereira, Moreira, Araçá, Brasa de Ferro, Aruvaiera, Ipê Roxo, 
Sucupira, Capim meloso, Maminha cadela, Capitão, Maria pobre, Aroeirinha, dentre outras. 
A cor da terra e o tipo de vegetação predominante são alguns dos principais indicadores que 
norteiam o saber tradicional para a escolha do tipo de lavoura a se implementar em determinado 
ambiente. A exemplo, todas as plantas citadas acima indicam “terra forte”, boa para diversas 
culturas agrícolas.

O ambiente da capoeira ou o ponto de sua transição para com a baixada são 
alguns dos locais mais escolhidos pelas famílias para a construção da casa de morada e os 
motivos, que se complementam, são diversos: a) a proximidade dos recursos hídricos, ou seja, 
não está longe dos córregos e normalmente está abaixo do nível da maioria das nascentes que 
brotam nos capões, garantindo o abastecimento da casa por gravidade; b) a predominância de 
um solo firme, apropriado para a fundação de uma boa base para as instalações, sem grande 
presença de formigueiros e com potencial para a confecção de bons adobes para as paredes; c) a 
destacada fertilidade do solo, ideal para a implantação de um pomar no entorno da moradia; d) 
a disponibilidade de madeiras nobres, de porte médio a alto, de cerne resistente, a exemplo da 
aroeira, ideais para serem utilizadas como postes para cercas, mourões, esteios, linhas, caibros, 
entre outras partes essenciais para a construção de uma boa estrutura da casa, do paiol, do curral, 
da pocilga ou do galinheiro; e) pela sua altitude mais elevada em relação à baixa, evitando-se o 
risco de inundação da moradia em casos de muita chuva e ao mesmo tempo permitindo uma boa 
visualização da maioria das áreas de lavoura, bem como uma boa vista da paisagem adiante.
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Figura 4: Fotografia da casa localizada na transição entre a baixa e a capoeira

Fonte: Pesquisa de Campo. Créditos: Alan Oliveira Santos, 2018.

3) Campo: é um ambiente que normalmente se localiza em áreas de topografia 
declivosa, seu solo é marcadamente caracterizado por ser pedregoso, com destaque para a 
presença de pequenas rochas de quartzo leitoso. Normalmente quase não se utiliza áreas de 
campo para o cultivo de lavouras, porém, é bastante demandado para o pastoreio de bovinos, 
para a coleta de frutos nativos, a coleta de lenha e de plantas medicinais. Sua vegetação é mais 
rala e de menor porte, comparada à maioria da vegetação dos demais ambientes e é composta 
por espécies como o Murici, o Jatobá, Imbiriçu, Sambaíba, Caraíba, Cagaita, Mangabeira, 
Gabiroba, Manga beiju, Grão de galo, Ipê amarelo, Barba timão, Pacari, Maçambé, Pequizeiro, 
Capins diversos, entre outras plantas. No campo o extrato lenhoso é composto por arbustos e 
árvores com cascas grossas e tortuosas, com altura variando entre 1,5 a 10,0 metros, possuindo 
ainda subarbustos e um extrato herbáceo descontínuo.

Figura 5: Fotografia de uma área de campo em Gameleira, Veredinha

Fonte: Pesquisa de campo, 2018.

4) Várzea ou Vargem: é o ambiente geralmente localizado entre a base e o cume 
da grota. Tem um formato côncavo, mas com fundo aplainado. O solo é predominantemente 
argiloso e geralmente de cor amarelada ou com tons acinzentados. É pouco pedregoso e 
moderadamente fértil, por isso compõe o grupo das terras de cultura. É apropriado para alguns 
tipos de lavoura, com destaque para a cana de açúcar. Este ambiente também é escolhido por 
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diversas famílias para localização da casa de morada.

Figura 6: Fotografia de uma área de várzea em Monte Alegre

Fonte: Pesquisa de Campo, 2018.
5) Capão ou Caponete: este tipo de ambiente, embora também ocorra nas Chapadas, 

em grande ele parte se localiza nas cabeceiras dos terrenos, um pouco abaixo do carrasco, quase 
no cume da Grota. São áreas côncavas e declivosas sentido aos cursos d’água, que por muitas 
vezes se formam a partir do mesmo. Seu solo é predominantemente escuro e macio, com grande 
presença de serapilheira e pouca presença de rochas afloradas. A sua fitofisionomia forma 
uma mata frondosa que, em estágio inicial a intermediário possui maior presença de cipós e 
arbustos, porém em estágio avançado, atinge porte alto e retilíneo, com formação de um dossel 
de aproximadamente 15 metros de altura e a presença de árvores emergentes acima das copas. 
Segundo os camponeses da região as árvores mais frequentes em um capão são portadoras de 
madeiras nobres como a Peroba rosa, o Landim, o Jatobá, a Sucupira, Braúna, Angelim, Angá, 
Pau D’óleo, Baspo, Carvalho, dentre outras. A Pindaíba, os cipós, as samambaias, as taquaras e 
bambús também são marcantes dentro de um capão. Um destaque importante deste ambiente é 
que ele é portador de grande parte das nascentes das comunidades e por isso são áreas sensíveis, 
cuja preservação é estratégica.

Figura 7: Fotografia de uma área de capão em Monte Alegre

Fonte: Pesquisa de Campo. Créditos: Alan Oliveira Santos, 2018.
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6) Carrasco ou Catinga: este ambiente se localiza na linha de ruptura da Chapada 
com a Grota, é caracterizado por um solo de baixa fertilidade para lavouras, com o afloramento 
de pequenas rochas e horizonte B pedregoso. Segundo os camponeses, seu nome popular 
denota a maldade, ou seja, “é ruim para quase todo tipo de plantio”. A vegetação predominante 
é de porte baixo a médio, com arbustos, gramíneas e cipós emaranhados, o que o torna um 
ambiente de difícil transposição. Ocorre a presença de plantas como o Angiquinho, Vinhático, 
Massambé, Monjolo, Pau d’óleo, Pau terra, Para-tudo, Barbatimão, Imbiriçu cabacinha, Araçá, 
Murici, Cagaita, Cajuzinho, Indequisé, Malva, entre outros.

Figura 8: Fotografia de uma área de carrasco em Gameleira, Veredinha

Fonte: Pesquisa de Campo, 2018.

7) Vereda: na região deste estudo, as veredas se localizam no entremeio das 
chapadas, destacando-se por uma leve depressão em relação ao restante do tabuleiro, com 
vertentes suavemente côncavas. O solo do fundo das veredas da região se caracterizam por 
uma camada superficial de aproximadamente 10 cm de serapilheira, normalmente formada por 
gramíneas, com pouca decomposição. Logo abaixo, seu horizonte A é normalmente composto 
por uma camada de material turfoso, com espessura em torno de 40 a 50 cm, seguido por 
um horizonte B gleisado, de cor esbranquiçada a azulada, sem oxidação. Por ser um solo 
hidromórfico, que se forma em situação anaeróbica, a matéria orgânica se acumula em camadas. 
Queiroz (2015, p. 36) destaca que “a condição de hidromorfismo dos solos em áreas de vereda 
deve ser considerada como o critério mais relevante para a determinação das veredas, pelas 
funções de manutenção ecológica e de qualidade/disponibilidade da água que desempenha”. Os 
comunitários afirmam que o chão das veredas era como colchões encharcados, se pisava aqui e 
estremecia ao longe.
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Figura 09: Fotografia aérea de uma vereda no município de Veredinha 

Fonte: Pesquisa de Campo. Créditos: Alan Oliveira Santos, 2018.

Sendo este um ambiente estratégico que compõe o território das comunidades 
tradicionais, as veredas eram utilizadas como referência para os trajetos intercomunitários; 
como pontos de parada para aliviar a sede humana e animal; como pontos para montar 
acampamento provisório e pernoitar quando a viagem era longa; como pontos de abastecimento 
da tropa e principalmente do gado criado à solta nas chapadas; como referência para os limites 
territoriais; como áreas de coleta de flores sempre-vivas e como pontos de pesca artesanal. 
Os depoimentos abaixo dão conta de demonstrar a importância das veredas para o modo de vida 
tradicional das comunidades.

Era tudo mato nativo, a gente saía daqui e tinha vez que não precisava nem levar água 
porque tinha água nas veredas e a gente bebia. Na (Vereda) Formosa mesmo, tem um 
carreirinho velho lá até hoje, todo mundo que vinha de Turmalina bebia água lá, tinha 
uma bomba d’água assim, borbulhando e escorrendo direto. De primeira tinha aquelas 
trempes de ferro, batia um ferro assim e outro assim, punha os ganchinhos e aí laçava 
os caldeirãozinhos, punha água e rapidinho a gente fazia o café, tomava e ia embora. 
Todo mundo ia de cavalo ou caminhando, aí levava coisa pra comer, fazia café lá, 
merendava e ia embora. Quem vinha mais de longe, tinha uma rancharia lá de dormir. 
O povo vinha e dormia lá quando ia pra Mata.1

A pesca artesanal e a coleta de flores sempre-vivas nas veredas que entremeiam as 
chapadas do alto Jequitinhonha, são características bem próprias, ou dito de outra forma, alguns 
dos diacríticos destas comunidades tradicionais. 

8) Terra de chapada: este ambiente que é predominante dentro do que chamamos 
aqui por macro ambiente da Chapada, é de complexa caracterização, tendo em vista sua 
amplitude na variação de tipos de solo e vegetação. Como dizem os camponeses, “terra é a 
mesma coisa de gente, puxa é a natureza: tem boa, tem ruim. Uma chapada é uma só família, 
mas tem vários tipos de terras, igual a vários tipos de filhos”.

A vegetação nativa predominante é composta por plantas do Cerrado. Segundo 
os camponeses algumas das plantas presentes nas chapadas são o Angiquin, Pequizeiro, 
Mangabeira, Araticum, Coquinho vassoura, Cajuzinho, Bacupari, Manga beiju, Lambe-lambe, 
Murta, Gabiroba, Monjolo, Vinhático, Massambé, Capim espeto, Capim amargoso, Indequisé, 
Cagaita, Jatobá, dentre tantas outras.

As comunidades tradicionais atribuem as chapadas como um espaço indivisível, de 
uso comum e de manejo coletivo, representa a “largueza”, área de diferentes comunalidades 
familiares, interfamiliares e intercomunitárias. Ribeiro (2013, p. 76), traz a seguinte 
caracterização para este tipo de uso:

Ao longo da subida das terras baixas para as altas, das grotas para as chapadas, 

1  Mantivemos o anonimato do informante conforme seu pedido ao conceder a entrevista.
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os direitos vão (...) ganhando em complementariedade, se tornam menos de uma 
família e mais de um conjunto das famílias da comunidade, depois esse domínio é 
compartilhado com o conjunto das comunidades vizinhas, e por fim com o conjunto 
das pessoas do mundo, pois é assim que se entende o pertencimento quase indistinto 
de alguns recursos das chapadas que são de livre acesso.

Embora um transeunte possa defini-la como uma paisagem aparentemente homogênea 
e monótona, ela guarda importantes particularidades, constituindo-se assim como um ambiente 
complexo e extremamente biodiverso. Essa biodiversidade das chapadas é fundamental para 
a reprodução social das comunidades, pois lhes oferece ou pelo menos oferecia, durante todo 
o ano, ampla variedade de frutos de alto valor nutricional (pequi, araticum, mangaba, jatobá, 
entre outros), lenha, plantas medicinais, madeira, caça, áreas de pasto para animais domésticos 
(bovinos para a produção de carne, de leite e seus derivados), matéria prima para artesanato e 
utensílios domésticos, além do oxigênio e do mais importante recurso, a água.

Os animais se soltava, só trazia pra um pequeno pasto uma vaca de leite ou um animal 
de serviço. O boi de engenho, vaca que tava pra criar se soltava pra chapada. Quase 
todos os vizinhos faziam isso. E era interessante que o pessoal também não tinha essa 
necessidade de ter esse desespero (muita quantidade). As pessoas tinham o básico, 
o necessário para poder manter, então tinha um plantel ali reduzido. E o bom é que 
ninguém imaginava o tanto de terra que tinha, nós tinha o espaço né. E nesse espaço 
soltava ali o gado de todas as comunidades, as vertentes. Cada um soltava na sua 
vertente, encontrava lá em cima, às vezes ia pra uma outra região [...] era um gado 
que dava muito lucro né, ele pastava lá, não estragava as plantas, ele comia os capins 
naturais. Não tinha nem muito problema com doença né, era tudo muito natural. Aí o 
dia de olhar, não precisava ir todo mundo né. O que ia levava o sal, punha o sal lá e 
olhava a vaca do vizinho, ‘ó sua vaca pariu, tinha um animal seu que tava com uma 
bichera e eu curei lá procê’. (Boaventura, liderança da comunidade de Boa Vista, 
sindicalista e fundador do CAV).

Este aspecto da reciprocidade entre os camponeses no trato com o gado do vizinho, 
citada por Boaventura, é destacada por Costa Filho (2008, p. 94), que traz uma reflexão sobre 
os aspectos da apropriação coletiva de um território, que pode se associar com o padrão de cada 
família ter a sua unidade de produção, devendo ser considerado, porém, que “a apropriação 
comunitária ou coletiva, aqui considerada do uso da terra feito por grupos familiares, não impede 
formas de cooperação, que são sempre ritualizadas”. Para além da pastagem nativa, composta 
por gramíneas, leguminosas e arbustos, a chapada é (ou pelo menos era quando ainda estava 
preservada) riquíssima das mais variadas plantas medicinais e frutíferas que são utilizadas pelas 
comunidades tradicionais, conforme afirma o Sr. Adão, camponês da comunidade José Silva, 
Turmalina: “Tinha pequi, tinha jaca, murici, murici de boi, tem sapotá, tem muita coisa na 
chapada, muita fruta. Nós foi criado é com esses trem”.
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Figura 10: Fotografia da chapada na comunidade de José Silva – Turmalina/MG

Fonte: Ré-Mi-Fó Produções, Paulo Plá e Caio Ferraz, 2017.

Conclusão

O fato dos camponeses garantirem seu sustento por meio do trabalho livre em terras 
livres (desde a segunda metade do século XIX até pelo menos a década de 1970), permitiu a 
organização de um arranjo apurado de saberes, códigos, costumes e regras estabelecidas na 
relação entre os camponeses e dos mesmos com a natureza. A cosmologia destas comunidades 
parte de um lugar coletivizado, cujos recursos são interpretados como dádiva, que atendem 
às necessidades humanas dentro de parâmetros, por vezes regidos pelo sobrenatural, que 
proporcionam também a partilha. Todos os ambientes manejados e preservados estão 
intimamente relacionados ao modo de vida das famílias camponesas, com suas respectivas 
regras de uso e de apropriação.

Assim, essa relação de pertencimento ao lugar e com os mais variados ambientes 
que compõem o seu território, conformam um modo de vida específico, que se coaduna à 
autodefinição identitária das comunidades tradicionais como Groteiras-Chapadeiras. Como 
dizem; “É um pé na grota e o outro na chapada”.

Esta caminhada organizativa, de autodefinição identitária, de busca por 
reconhecimento do Estado, e de luta que se amplia propõe novas formas de agir coletivamente, 
para além de uma só comunidade. As chapadas são elos de ligação entre os diversos agrupamentos 
de famílias camponesas que firmam moradas nas grotas, mas que dependem das mesmas 
veredas para o abastecimento das nascentes, por exemplo. Portanto, são áreas que configuram 
um território de interesse comum, cujos limites inclusive se permeiam. A luta também precisa 
se deixar permear!
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