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Introdução 

Na realidade do Alto Vale do Jequitinhonha mineiro, e de forma mais específica, no 
município de Veredinha e entorno as chapadas1 e as grotas2 (Figura 1) eram configurações 
(continuas) de espaço e lugar das comunidades. De acordo com Tuan (1983) entendemos 
aqui o lugar como um local de morada, certo, seguro, conhecido e aconchegante, o que seria 
equivalente às grotas, onde são geralmente construídas as moradas dos camponeses. Tal espaço 
seria o local de liberdade, de amplidão, expressa nas “terras de fazer longe” (Ribeiro e Galizoni, 
2007), com equivalência das chapadas abertas e intensas a perder de vista.

Figura 1- Esquema representativo de grota e chapada (ALMEIDA, 2018) 

Outrora as comunidades possuíam o que Diegues (2001) denomina de território comum 
ou uso comum das terras, sistema caracterizado pela utilização coletiva de determinados 
recursos naturais (peixes, plantas medicinais, materiais para construção, frutos, caça, etc.). 

1  “A Chapada é caracterizada como planalto, composta por grandes extensões de terras planas e on-
duladas, entrecortadas por fontes de água denominadas veredas. A vegetação nativa é predominante do bioma 
cerrado, com algumas áreas de transição, cuja floresta é estacional semidecidual ” (Almeida, 2018 p.22).
2 “As Grotas referem-se aos fundos de vales, vãos de córregos e encostas de vertentes, cujos critérios 
mais valorados por seus moradores são a presença das fontes de água e a disponibilidade de terras férteis para a 
produção de alimento” (Almeida, 2018 p.22).
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Além desse território comum, que eram as chapadas (hoje ocupadas pelo eucalipto) existia 
também a apropriação individual (DIEGUES et al., 2001), local de cultivo de roça e criação de 
animais domésticos. 

As comunidades de Monte Alegre, Gameleira, Boiada, Macaúbas, Gentil, José Silva 
dentre outras nos municípios de Veredinha e Turmalina, tinham um modo de vida marcado 
pelo uso e trânsito entre os dois ambientes (chapadas e grotas), regulados a partir dos ciclos da 
natureza (seca e s’ águas)3. No período das águas, as baixadas das grotas eram cultivadas com 
culturas anuais e, o gado estava à solta nas chapadas. No período da seca após as colheitas, o 
gado vinha para as baixadas nas grotas, aproveitar a soca4 das roças e beber água dos córregos. 
Enquanto isso, o povo subia as chapadas para  coletar frutos, lenha, plantas medicinais, pescar 
nas veredas etc... (Ribeiro e Galizoni, 2007) ( SANTOS e SILVA, 2018).

Tuan (1983) nos leva a compreensão de que o lugar é sempre acompanhado de um 
espaço, que será a extensão e amplitude do material e ao mesmo tempo, do simbólico que 
compõem os seres. Se não temos este espaço mítico e material, ele passa a ser nossa busca 
constante, consciente ou inconscientemente, porque espaço e lugar são territórios que compõem 
a identidade do povo. Neste sentido, nosso objetivo é refletir as chapadas como o espaço de 
encontro da diversidade de lugares e de identidades. Essa construção de significado é pensada a 
partir da comunidade Quilombola de Monte Alegre, enfatizando as fronteiras nestes dois meios 
(grotas e chapadas), na perspectiva de entender os elementos que as conectam e as movimentam. 

Monte Alegre é uma comunidade camponesa do município de Veredinha-MG, 
autoreconhecida pelos moradores como quilombola, com fortes traços físicos e culturais dessa 
identidade, expressos tanto no modo de vida do povo quanto no território, porém ainda em 
processo de certificação junto fundação Palmares. O modo de vida dos comunitários é pautado 
na agricultura e seus processos, mantendo uma relação de muita proximidade e respeito para 
com a natureza, e ao mesmo tempo, vive fortes conflitos em torno da questão ambiental, por ter 
parte do seu território ocupado pela empresa reflorestadora Aperan Bioenergia, que possui uma 
grande extensão de eucalipto na região. 

A estratégia metodológica empregada faz parte de um trabalho mais amplo, aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa- CEP no parecer consubstanciado 3.464.046. Utilizamos 
aqui, para além do levantamento bibliográfico, elementos da pesquisa participante de Brandão 
(1999), no que diz respeito à imersão dos pesquisadores no cotidiano e práticas da comunidade, 
interagindo de dentro e construindo com eles a reflexão através do diálogo a respeito das 
atividades e do espaço. Deste modo, a pesquisa se deu justamente através do processo de 
inserção na comunidade, observando as práticas, as interações com o território e as formas 
de vivência dos moradores, sistematizando isso de diversas maneiras (fotografias, anotações, 
esquemas representativos, etc.). Maior parte do material usado foi levantado em um campo 
no qual foi feito um tour pela comunidade, revisitando os espaços e suas memórias a partir da 
narrativa dos moradores.  Na perspectiva do que traz Freire (1999), o segundo momento da 
pesquisa foi o de “estudo crítico do discurso e da prática popular”. O estudo do que existe por 
de traz dos fazeres, das falas e das metáforas, reunindo as interpretações de um contexto sob 
diferentes perspectivas dos moradores. 

 

3  Na compreensão da comunidade quilombola de Monte Alegre o ano é dividido pela natureza nestes dois 
períodos (seca e s’água) de outubro a fevereiro ou março é tempo das águas, é o período chuvoso. E de março ou 
abril até setembro é tempo de seca, período de estiagem, sem chuvas ou com pouca chuva. Essa compreensão dos 
tempos do ano é essencialmente ligada às demandas da agricultura, e partir daí passam a fazer parte do cultural e 
social, uma vez que estes dois não estão desassociados do trabalho na terra. 
4  Soca é um termo regional, usado para se referir as sobras de colheitas que ficam no local de cultivo. Ou 
porque o agricultor considera material de baixa qualidade e não o colhe, ou porque não produziu.  
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Entre extremas e histórias 

A comunidade de Monte Alegre tem nas grotas a apropriação individual/ familiar dos 
terrenos, com limites estabelecidos pelas próprias famílias, antes mesmo de existir um registro 
formal da delimitação da propriedade naquela região. Então, entre os próprios comunitários 
existem as pequenas fronteiras, que são reconhecidas e respeitadas mesmo que não estejam 
materializadas documentalmente. A fronteira neste contexto remete aos locais em que as 
propriedades das diferentes famílias de um grupo se encontram o que é denominado pelos 
comunitários de “extrema”. No entanto, o encontro aqui não traz o sentido conflituoso da 
fronteira em Martins (2016), pelo contrário, a fronteira aqui muitas vezes simbólica, retrata 
o respeito pelo espaço do outro dentro da coletividade. De acordo com Ferrari (2014) este 
modo de pensar as fronteiras se assemelha muito com as ideias de fronteiras das sociedades 
autóctones, antes do estabelecimento deste termo no Estado moderno pautado na amálgama da 
vasta propriedade particular.

Em Monte Alegre, as propriedades são delimitadas em muitas situações apenas pela 
palavra, mesmo que não escrita e nem registrada. A cada extrema, os extremantes envolvidos 
podem entender através da palavra quais são seus limites, e não é o medo das ações do outro 
que impede as partes de avançarem, mas sim o respeito, o reconhecimento da legitimidade do 
espaço do outro (Santos e Silva, 2018). Em uma configuração que Cataia (2008) classifica como 
fronteira artificial, por ser estabelecida apenas por tratados, mesmo utilizando algum marco 
simbólico como denota a fala abaixo, de um dos moradores antigo. 

Sempre tinha as extremas né! as vez tinha um coigo [córrego] que extremava, ou 
tinha um valo, que extremava, era isso ai... ou tinha um morro, um pontal, o pontal 
que a gente fala é esses morro. Fulano de tal! minha extrema passa lá..quem era de 
lá pra cá era um dono daqui pra lá já era outro dono. Que uns tempo atrás as terras 
era umas terra assim avoluta [devoluta] né, que não tinham documentos. Tinha era 
as extremas (Sebastião Melo 74 anos, Comunidade Quilombola de Monte Alegre/
Vendinhas, 2019).

 “A cerca que existia era só a cerca gadeira5” (Maria do Miliano 65 anos, Comunidade 
Quilombola de Monte Alegre 2019) que era construída de cipó timbó (Paullinia pinnata) 
e servia somente para delimitar o espaço do quintal, da roça, o resto da propriedade não se 
cercava. A cerca existia somente para os animais (gado), porque eles não tinham ciência do 
espaço do outro. Ainda assim, ela cercava somente o que se plantava, o restante era livre, não 
só nas chapadas, mas até mesmo dentro das grotas. O diferencial aqui é que cada grota tinha 
seu respectivo dono, gerindo o espaço, e a chapada era gerida pelo coletivo na coletividade. 
O cercamento “começou depois que a Acesita veio para cá... ai também es [eles] começou a 
dividição de terra” (Sebastião 74, anos, 2019).

A partir da palavra, o simbólico pode em diversas situações ser observado como a 
representação dos limites das terras. Uma árvore, para os que conheciam bem o terreno, servia 
de identificação dos limites, assim como uma pedra, um córrego ou qualquer outro símbolo. 
A cruz de um falecido6, o local de um acidente ou qualquer coisa memorável. De tanto serem 
citados pelos moradores como ponto de referência de um lugar, passava-se a ser o símbolo 
daquela extrema, daquela fronteira. Esta fronteira de que tratamos, em muitas situações é 
construída a partir de elementos da história local como indica a fala de um comunitário. 

Igual isso aqui memo, aqui memo, lá do finado João Binidito, até lá na estivinha, 

5  A cerca gadeira é como a comunidade denomina a cerca artesanal construída com o objetivo de impedir 
a entrada do gado nas roças. Ao contrário das cercas de arame que temos hoje cujo objetivo é também delimitar e 
proteger a terra como um todo. 
6 A comunidade de Monte Alegre tem por costume colocar uma cruz de madeira no local da morte dos 
falecido, isso no caso de falecimentos fora do entorno da casa.  O que remete ao cristo quando carregava sua cruz 
no calvário, onde caia era colocado uma crizinha, e os católicos lembra-se disso nos ritos da via sacra. 
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es [eles] só fechava se fosse fazer uma roça...era respeitado pelas extremas. Igual 
ali morava o veio benidito, tinha as extrema.morava bem ali assim, tinha essa veia 
dolinha aqui, já naquele outro lado lá morava o sé Benedito mas a dona salivera... era 
dividido por grota, vamo supor, fulano ta naquela grota o outro ta naquela outra grota...
cada grota tinha um nome de um morador, aquela tapera que o cara morava, morava 
na tapera dos Marcelo, na tapera dos Sabino, né! (João Toca 72 anos, Comunidade 
Quilombola de Monte Alegre, 2019)

Depreende-se que as apropriações de um grupo familiar eram também chamadas de 
grotas. Aqui, porém, a grota não é entendida na sua acepção geral tal qual temos abordado 
acima, a grota como a nomeação de uma parte do relevo. Aqui ela assume uma variação que 
remete as pequenas propriedades, geralmente situadas em águas vertentes7. Sua área pode então 
estar circunscrita a uma porção de uma grota geográfica ou até transpô-la, mas esta pequena 
grota de morada tem um sentido territorial íntimo da família. Cada pequena propriedade, ou 
cada grupo de pequenas propriedades, são chamados de grotas, dentro de uma delas poderiam 
viver três ou mais famílias (os pais e seus filhos já casados, cada um com seu pedaço de terra) 
ou também poderia viver uma única família. 

Na comunidade têm-se vários casos de uma única grota que abriga o pai e seus filhos. 
Tomamos aqui como exemplo a família da Velha Rosa, que dividiu a terra com dois de seus 
filhos (Santo da Rosa e “Tone” da Rosa) estes por sua vez tiveram filhos e dividiram essa 
propriedade com os filhos que interessaram em trabalhar na terra. Dentro da grota de vários 
donos, ainda hoje não há cerca, as famílias reconhecem os limites pelos cultivos, o local onde 
você cultiva é seu, o resto é do coletivo familiar. O espaço da roça é de quem cultivou, e 
assim também a produção, mas as áreas de mata e de pasto são de toda família e qualquer um 
pode retirar madeira, resinas, plantas medicinais, frutos etc. Godoi (1998) trata essa lógica 
de ocupação como terra de conjunto, de acordo com autora a principal característica seria o 
não retalhamento da terra e o pensar nela como fonte de recursos naturais. Entendemos o não 
retalhamento como a não divisão geral, como o não enclausuramento da área de cada um, ao 
contrário disso, temos o uso em conjunto.

Estas grotas são nomeadas a partir do nome do (a) proprietário (a) ou qualquer outro 
nome que remetesse a produção desenvolvida naquele local assim como as características 
da vegetação ou solo. A nomeação dos espaços traz então elementos caros da história dos 
antepassados. A grota da Dolinha, por exemplo, tem este nome devido a uma moradora antiga, 
conhecida por Dolinha. Costureira e bordadeira famosa, ela recebia gente de toda comunidade 
e até de comunidades vizinhas em sua casa. Esse é um modo de nomeação do local a partir da 
pessoa que o ocupa ou ocupou. Como este, poderíamos citar a grota do Furugêncio, grota velha 
Aninha a grota da Salivera dentre outras. 

O Capão das antas sabe por que chama capão das antas? Ali naonde que o compad 
João da Lia mora? Por causa que ali tinha muita anta e es conta né! Meu avó contava 
meu pai, que es fazia aques fojo, furava aqueles buracão né, punha uns trem por cima 
assim [tampando], e enchia de foia, as anta vinha é caia lá dentro, eles chegavam 
matava e comia (Sebastião 74 anos, comunidade Quilombola de Monte Alegre/ 
Vendinhas, 2019).

Aparece aqui a figura do Capão. O capão é uma parte da grota, (retomamos aqui a grota 
na sua acepção mais geral, ou para melhor compreensão a grota geográfica) geralmente mais 
alta, que possui matas mais densas com árvores maiores e madeiras de lei (João Toca 72 anos 
Comunidade Quilombola de Monte Alegre, 2019). Se retomamos então o sentido de Grota como 
um local de apropriação e significação local, O capão das antas passa a ser ele mesmo uma 
grota (já no sentido de apropriação individual) nomeada a partir das condições do ambiente e 

7  Na compreensão da comunidade de Monte Alegre, águas vertentes seriam as águas divididas por uma 
montanha, pequena ou grande, fazendo com que parte da água da chuva caia de um lado (verta-se para um lado) e 
parte da água caia para o outro lado (verta-se para o outro lado). 
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da prática dos comunitários. Da mesma forma, a grota da tabatinga, local de vargem próximo 
a chapada, onde se colhiam plantas medicinais, capim e principalmente fazia-se a retirada de 
uma argila muito branca chamada tabatinga, para pintar as casas, os fornos de biscoito e fogões 
(Figura 2). A grota da tabatinga então é geograficamente parte de uma grota, que ocupa uma 
posição no relevo, mas passa a ser denominada de grota (na acepção comunitária) na medida em 
que encerra em si um significado, um sentido exclusivo, uma função ecossistêmica própria. Ela 
é grota na medida em que torna-se espaço significado e afetivo, na medida em que vincula-se 
por finalidade as coisas de dentro de casa.

Figura 2- Imagem de um forno de assar quitandas da casa de um dos comunitários pintado com a tabatinga, 
comunidade de Monte Alegre, Veredinha, Minas Gerais. Foto Roberta Alves 

Diferente da vinculação funcional ou afetiva, a grota do “Lorenço” é um exemplo de 
nomeação de grotas a partir de um fato acontecido. No lugar tem uma cruz (Figura-3), que de 
acordo com o que contam os moradores marcaria o local onde “Lorenço” foi assassinato a tiros 
e facadas por “Mané Quirino” devido ao seu comportamento impetuoso durante um pouso de 
Divino. O local nunca foi o de morada de “Lorenço”, no entanto carrega seu nome devido o 
acontecido.
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Figura 3- Imagem da localidade onde encontra-se a Cruz de “Lorenço” na grota do “Lorenço”, comunidade de 
Monte Alegre, Veredinha, Minas Gerais. Foto Roberta Alves 

Observamos dessa forma, que a delimitação dos espaços e a nomeação das propriedades 
é de certa maneira um registro oral implícito de aspectos da história da comunidade. A 
comunidade não parou para sistematizar e contar sua história às novas gerações. No entanto, 
os lugares onde viveram as gerações anteriores são, de certo modo, os mesmos das novas 
gerações. Nestes lugares a história está incorporada nos símbolos, nos nomes das propriedades, 
nos limites e fronteiras (extremas), que são ditos e lembrados dia após dia de maneira natural. E 
assim a história dos antepassados e dos acontecidos é lembrada, contada e eternizada. Percebe-
se que a história foi transformada na própria vida, foi materializada e recoberta de sentidos que 
são os mesmos que permitem o movimentar, pois são as referências dos locais. A história então 
permeia os movimentos, a história da comunidade acabou virando o próprio chão que conduz 
os novos passos... A história dá sentido, nas duas acepções que o sentido pode assumir.

Para além das fronteiras com os vizinhos extremantes, numa escala um pouco maior, 
os comunitários vivenciavam as fronteiras com as chapadas. As bordas das chapadas, em toda 
a sua extensão seriam, dentro da definição de Cataia (2008), fronteiras naturais, justamente 
porque são dadas pela natureza, e ela própria também seria a responsável pela tempestividade 
do uso. O período de descer e subir as chapadas é dado pelo tempo natural. Para a comunidade 
essa fronteira natural era a representação da apropriação individual e da apropriação coletiva. 

O pisar na fronteira natural projeta o olhar dos comunitários para outros lugares, porque 
a chapada não era comum somente a um grupo comunal, era de um coletivo de comunidades 
que poderiam vir inclusive de diferentes municípios. Um grande ponto de encontro marcado 
pelo uso/cuidado dos recursos e pelo reconhecimento do outro. “A fronteira [natural] é 
essencialmente o lugar de alteridade” (MARTINS, 2016. p133). 

Além de Monte Alegre se autoidentificar como quilombola, em princípio, uma 
identidade étnica do lugar e dos comunitários, se entendem como groteiros- chapadeiros, por 
estarem grandemente vinculados a estes dois espaços (grota e chapada). Sendo portanto, uma 
comunidade que se autoidentifica com muitas identidades, porque elas todas significam sua 
existência, sua história e sua cosmovisão. Outras comunidades com tantas outras histórias e 
identidades, de igual maneira sobem as chapadas, mas assim como Monte Alegre se definem 
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como groteiros- chapadeiros. Este passa a ser um ponto de intercessão e união entre várias 
comunidades, e constitui-se ai uma identidade coletiva de vários grupos distintos. No pensamento 
de Halbwaschs (1990) encontraremos justamente isso, a ideia de que o homem deve ser pensado 
na trama coletiva, o que não significa negligenciar a individualidade, mas fortalecê-la.

A chapada se fez então espaço único de vários lugares, é o local de liberdade coletiva, 
onde se encontram e constituem-se identidades. “Falemos em ‘existência coletiva’, porque 
raramente algo se passa naquelas comunidades, em matéria de atividades, que não seja levado 
a efeito em grupo” (QUEIROZ, 1973, p.58). O homem necessita de uma organização que lhe 
dê acesso à comida, tão logo percebe a necessidade dela e, isso leva ao alinhamento de tais 
necessidades (a de se alimentar, e de estar organizado em um coletivo) (Candido, 1987). Torna-
se então necessário o ajuste do meio com a organização social, e poderíamos dizer que o natural 
induzirá tais organizações. 

O território natural é o espaço onde as relações são estabelecidas, porque tudo é feito 
a partir das práticas de cultivo, de colheita, de preservação e cuidado. “O regime de trabalho 
está quase sempre ligado a determinadas concepções de tempo, organização de família, à ali-
mentação, à religiosidade, ao descanso e as atividades recreativas.” (WILLEMS, 1944, p.191). 
A comunidade que temos observado se estrutura a partir do trabalho, da dinâmica (no sentido 
pleno da palavra) de lavrar a terra, interferir no regime de trabalho significa ressoar de alguma 
maneira em todos os aspectos culturais. Afetar o meio natural, onde é desenvolvido essa dinâ-
mica de trabalho, também significa de alguma maneira alterar o modo de vida.

A natureza que aliena e a natureza que liberta. 

“... é tão livre que um dia será presa. ‹Presa por quê? ‘ ‘Por excesso de liberdade. ‘ 
‘Mas essa liberdade é inocente? ‘ ‘É, até mesmo ingênua. ‘ ‘Então por que a prisão? 
‘ ‘Porque a liberdade ofende’“. (Clarice Lispector,1978 p. 47)

O espaço das chapadas, inexoravelmente coletivo e coletivizado, constituiu-se 
historicamente em um território da liberdade, da provisão coletiva e da gestão difusa. Mas 
o povo de vida livre perdeu seu espaço de ser livre (Tuan, 1983). A liberdade inocente no 
sentido da simplicidade da gestão e da não possessividade, marcada pela exploração ao passo 
da necessidade, “incomodou” os que descobriram ser possível retirar muito mais que frutos 
e plantas medicinais dali (das chapadas). Os fundantes pilares da liberdade foram então 
substituídos pela monocultura de eucalipto. A liberdade que julgava-se capaz de incluir a todos, 
ruiu confinando os camponeses somente nas grotas, o lugar de segurança (Tuan, 1983). Porém 
sem o espaço de liberdade, o lugar já não era tão seguro, já não se tinha nem tem mais autonomia 
com o espaço que restou. 

Shiva (2003) coloca que o primeiro passo para abertura da entrada da industrialização 
e das monoculturas é a negação da diversidade e dos saberes do povo, que são vistos perante 
o sistema como ervas daninha a serem podadas. E esse foi de fato o processo, vendendo-se a 
imagem de um lugar sem esperanças. Estando então as comunidades descrentes de si próprias, 
chegou à segunda etapa, que de acordo com Shiva, seria a destruição desta diversidade através 
dos grandes projetos. Os comunitários agora, já de fato sem alternativas, se veem reféns de um 
sistema opressor em um processo cada vez maior de devastação. 

Neste processo as fronteiras se movimentam e os limites naturais e simbólicos das 
chapadas dão espaço aos limites materiais através do cercamento. As fronteiras são então 
movimentadas, de um lado pelo poder e do outro pelo medo. O poder aquisitivo, o poder político 
e o conhecimento fazem com que as fronteiras se expandam gerando acumulação de capital 
pela expropriação territorial do ponto de vista de quem oprime. E o medo, traduzido no não 
conhecimento, na desarticulação política e no baixo poder aquisitivo, conduz ao encurtamento 
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das fronteiras do ponto de vista de quem é oprimido.
 “O espaço é delimitado por e a partir das relações de poder” (SOUZA, 2003). Além disso, 

o poder ou influência que as comunidades tinham sobre as chapadas era simbólico (dado pelo 
conhecimento e uso, pela função social e natural da terra), e a empresa monocultora por meio 
de apoio dos governos da época o exercia no nível político (Silva e tourinho, 2017).  Do ponto 
de vista identitário das comunidades o território perdido afeta o ser dos groteiros-chapadeiros. 
Mas como nos lembra Saquet “[na prática] o território varia no tempo através das relações de 
poder” (SAQUET 2009 p.87), e ao fazê-lo, produz também a variação identitária. De forma 
lamentável, percebe-se que os jovens já não se reconhecem nas chapadas. Suas identidades não 
se fundem de forma intrínseca às memórias e usos efetivos deste lugar. 

Woortmann (1990) traz a ideia de que os camponeses costumam ter categorias nucleares 
de seu modo de vida, que seriam a terra, a família e o trabalho. Além disso, do ponto de vista 
deles estes seriam elementos relacionais, que não podem ser pensados de forma separada. Mas 
a chegada de outra cultura através da empresa prega um modelo individual com a percepção 
da dissociação dos elementos nucleares. O trabalho agora pode ser pensado então separado da 
terra e da família, o que movimenta as vidas camponesas em muitos sentidos. Desde o modo de 
produção em áreas reduzidas até a migração para a venda de mão de obra em outros espaços. A 
empresa introduz uma dinâmica que aos poucos contamina as comunidades, e com o tempo as 
extremas/ fronteiras simbólicas, em grande medida dão lugar às cercas de arame. E o simbólico 
passa a existir quase que somente na memória dos mais velhos.

Aqui, tratando as novas fronteiras criadas nas chapadas, assumimos a fronteira abordada 
por Martins (2016), como um lugar onde os diferentes se encontram, e se desencontram, 
entrando em conflito. Os diferentes agora já não são as comunidades vizinhas, entendemos 
como diferente o capital e seus processos. O desencontro para além das visões de mundo é 
também desencontro das temporalidades históricas. O tempo do capital é diferente do tempo 
das comunidades, a dinâmica comunitária é então fortemente afetada. 

“Pode-se dizer que o capital tanto remove ou dissolve relações sociais (e relações de 
produção) que bloqueiam sua reprodução ampliada, quanto incorpora a ela aquelas 
persistentes relações que, ainda que temporariamente, não podem ser substituídas. 
Nesse sentido, de fato ele as recria, mas agora como momento do seu processo de 
produção. Elas parecem ser as mesmas relações, mas são agora outra coisa, isto é, são 
agora forma social carregadas de novas dimensões decorrentes da mediação do capital 
no movimento da sua reprodução ampliada.” (MARTINS, 2016 p. 79) 

O movimento das vidas se faz agora em direção as grotas ou a outros territórios que 
não aquele no qual a identidade foi constituída. A agricultura não pode mais ser a mesma, os 
cultivares são alterados e a forma de plantar também. Perde-se aos poucos o domínio de muitos 
processos artesanais de processamento de alimentos, construção de utensílios e outros, porque 
a matéria prima deixou de existir, ou porque o modo de vida foi alterado de tal forma que isso já 
não faz mais parte da dinâmica da comunidade. Resiste muitos traços do que é de fato o povo, 
na fala, nos lugares e até mesmo nas práticas que ainda são possíveis, mas de forma sufocada 
sem ter como se expandir ou renascer.

Shiva (2003) nos indica o caminho para a retomada da autonomia, que seria a 
recuperação da diversidade. Se a segregação do saber, a perda da diversidade e a separação da 
natureza produzem alienação e dependência, a diversidade e a retomado dos meios de produção 
em contato com a natureza nos aproximam da liberdade. É justamente este o desafio atual da 
comunidade, o de retomar a autonomia dentro dos espaços e lugares reconhecidos como o 
território. 
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Considerações finais

 Alcançamos a compreensão dos limites territoriais do ponto de vista da comunidade, 
sobretudo, em outros tempos, como algo sutil com características simbólicas e peso histórico. 
Tudo isso traduzido nos espaços que falam através da voz dos comunitários, e ao mesmo tempo 
dos comunitários que falam através do silêncio dos espaços. E passamos aos poucos (no levantar 
dos processos vividos pela comunidade) de uma compreensão da terra como território em uma 
lógica de cuidado e coletividade, para a lógica da terra como mercadoria em um processo de 
expropriação e pela substituição das fronteiras simbólicas pelas fronteiras duras. 

Considerando que as fronteiras se movimentam nas disputas de relação de poder, a 
retomada do espaço, se daria neste sentido por meio do enfrentamento, o espaço de coletividade 
deve ser retomado pelo coletivo, que um dia o ocupou.  

“A fronteira só deixa de existir quando o conflito desaparece, quando os tempos de 
fundem, quando a alteridade original e mortal dá lugar á alteridade política, quando o 
outro se torna a parte antagônica do nós. Quando a história passa a ser a nossa história, 
a história da nossa diversidade e pluralidade, e nós já não somos nós mesmos porque 
somos antropofagicamente nós e o outro que devoramos e nos devorou. (MARTINS, 
2016 p. 134)

Martins coloca a unidade como caminho, expresso na necessidade de quem vive dos 
dois lados opostos da fronteira, compartilhar o mesmo tempo. Tomando parte da comunidade, 
defendemos aqui que este tempo seja o das comunidades tradicionais e não o tempo do capital.  
Porém com a compreensão de que este tempo uno não está tão próximo, que o caminho seja 
então o do respeito e do reconhecimento da legitimidade da terra expropriada, como território 
das comunidades que sofreram a expropriação. Isso através dos enfrentamentos, do mostrar o 
rosto (a história, a identidade, as diversas comunidades) na denúncia do ilegítimo.  Até o tempo 
em que o conflito deixe de existir da forma aguda que existe hoje e, que a comunidade possa 
retomar as atividades de produzir e reproduzir seu modo de vida.   

Os primeiros passos têm sido dados, no sentido da retomada da história e da identidade, 
com o apoio de pesquisadores, e, sobretudo pela reorganização política da comunidade, em um 
exercício de olhar para o território desfigurado e ainda se re-CONHECER ali, por enxergar nele 
os tempos de outrora ao vivenciar a possibilidade de retomada na medida do pensar o como 
reaver o território. 
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