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 Nestes escritos, retomamos a análise do Decreto Federal nº 6.040, de 7 de fevereiro 
de 2007 com a defesa de que os Povos e Comunidades Tradicionais (PCTS) constituem uma 
categoria em pleno movimento. Tal situação se revela condicionada pela parcialidade de seu 
reconhecimento por parte do Estado que incita lutas contínuas das pessoas que compõem 
a categoria de PCts pelos seus direitos, reconhecimento e valorização nas estruturas da 
sociedade. Além disso, os PCts se caracterizam como uma categoria em movimento com base 
na argumentação prevalente de que não é possível “nominar todos os povos e comunidades 
tradicionais do Brasil e de Minas Gerais, já que a construção e o reconhecimento formal de suas 
identidades e territórios está em processo.”(COSTA FILHO; VIANNA MENDES, 2013, p. 15). 
Em nossa análise sobre os aspectos que implicam a classificação dos PCts como uma categoria 
em movimento, consideramos ser importante tratar das teorias sobre a ação dos indivíduos na 
formação de uma identidade coletiva definida por terceiros e dotada de direitos perante o Estado 
e Sociedade. No caso dos PCts, esses são portadores de identidades socioculturais prévias e 
ancestralmente construídas, que por sua vez, são consideradas como condição e justificativa 
para a criação legal dessa categoria. 

A partir dessa concepção, esse artigo busca trazer uma reflexão sobre os fatores 
determinantes de uma ação coletiva envolvendo os indivíduos submetidos a uma categorização 
social denominada PCts. Propomos problematizar a formação dessa categoria social defendo 
que a criação dessa categoria ocorre no plano da moralidade, enquanto que a efetividade dos 
direitos dos PCts ocorre no campo do interesses externos a esse grupo pautado pelo pensamento 
decolonial1. Nessa medida, instaura-se uma desconexão no âmbito da politica dos PCts entre o 
reconhecimento publico desse segmento e a legitimidade de seus direitos perante a sociedade. 
Esta desconexão, por sua vez, tem incitado um movimento em direção ao alargamento do 
universo de povos e comunidades reconhecidos como PCts materializada na recorrência de 
pleitos advindas de novos grupos sociais preocupados em defender seus territórios, valores 
e crenças. Não obstante, perante os obstáculos intrínsecos ao pensamento decolonial, se 
instalam conflitos de interesses fundiários cujas disputas se materializam em lutas dos PCts 
pelo domínio dos territórios. Nessa medida, demanda por reconhecimento identitário e lutas 
pelo território conformam num movimento envolvendo os PCts. Em termos metodológicos, os 
dados etnográficos descritos nesse artigo, são oriundos de observações e registros de campo dos 
autores no desempenho de suas funções no Governo do Estado de Minas Gerais afetas à Política 
de etnodesenvolvimento dos PCts entre os anos de 2016/2018 e da dissertação de mestrado 
1 “A opção descolonial é epistêmica, ou seja, ela se desvincula dos fundamentos genuínos dos conceitos 
ocidentais e da acumulação de conhecimento. Por desvinculamento epistêmico não quero dizer abandono ou 
ignorância do que já foi institucionalizado por todo o planeta.” (MIGNOLO, 2008, p. 290)
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de Santos-Junior (2018). O esforço empreendido nessa descrição está associado a análises do 
conteúdo normativo e dos fatores de conflitos entre as classes, e ainda à análise dos discursos 
dos indivíduos categorizados como PCts.

Os PCts e a teoria da formação de sujeitos, identidades e valores

A Sociologia busca, dentre outros objetos de pesquisa, estudar o indivíduo, a fim de 
compreender suas escolhas, valores e ações, como uma das explicações de uma ação social. 
Ao pensar nos PCts, enquanto sujeito social, remetemo-nos às relações sociais remediadas por 
normas, cujas ações e valores são compartilhados entre alguns segmentos da sociedade. Sob 
essa ótica e, a fim de evidenciar possíveis ordens explicativas da constituição do “ser” PCTs, 
enquanto uma categoria ou sujeito social formada por um grupo de indivíduos, apoiamo-nos em 
conceitos e fundamentações de Bourdieu, Durkheim e Weber. Segundo Piras (2004) a fundação 
das normas, teorizadas por Durkheim e Weber, buscam relativizar a eficácia social das ordens 
normativas sobre os indivíduos. Durkheim apoia-se, na força dos “fatos morais, e Weber, na 
força das “motivações e valores” dos indivíduos.”. 

A definição de fato moral, para Durkheim, fundamenta-se na ideia de normas constituídas 
na força do sagrado. O fato moral é uma expressão que delimita o comportamento do indivíduo 
sob um ponto de vista sociológico, e definido por duas condições: a obrigação e o desejável. 
Nessa ótica, a validação de uma norma pelo individuo não se define somente pelo “dever”, mas 
também pelo seu “desejo por um bem” compartilhado socialmente. As possíveis contradições 
entre a obrigação e o desejável, na concepção de Durkheim, são anuladas pela constituição 
de uma “consciência coletiva”. Tal consciência corresponde a um conjunto de “crenças e 
sentimentos comuns” que se encontram socialmente compartilhadas pelos membros de uma 
sociedade. Para Durkheim, a adesão moral ocorre, quando o indivíduo está ciente de sua própria 
existência, enquanto pessoa moral e, que, portanto, suas escolhas pertencem, simultaneamente, 
a si mesmo e a algo que lhe é exterior. 

Na compreensão de Weber, na vida social, existem regularidades de atuação dotadas de 
sentidos e regras de condutas em que a aceitação e respeito a uma norma depende, necessariamente, 
do quanto ela é considerada “justa” no plano das representações do sujeito. Para Weber, a 
legitimidade de uma ordem pode ser garantida e estabilizada, a partir de uma escala que vai da 
adesão interior (identificação afetiva com os valores) conectada ao emocional, racional ou, ao 
religioso, a uma adesão externa (cálculos de interesses) conectada à desaprovação; à penalidade 
e; ao interesse sobre um bem tangível ou intangível. 

A construção da categoria social PCts é apreendida tanto como uma norma, dotada 
de padrões socioculturais de referência, como uma percepção subjetiva dos indivíduos. Nessa 
medida, o reconhecimento da categoria social PCts envolve a relação entre escolhas individuais 
e a ideia de valor. Segundo Weber, o valor confere sentido e “significado” às realidades empíricas 
do agir. A legitimidade de uma conduta possui uma racionalidade, em sua ação, e diz respeito 
aos valores que a sustentam. Entender como os sujeitos interpretam o que deveria ser a sua 
vida e o seu trabalho aproxima-nos daquilo que Weber denominou de “representação social” 
(TÉTAZ, 2004).

A abordagem do conceito de PCts, considerando o sentido dado pela sociedade, segue 
a lógica do pensamento de Bourdieu (1983, 1996) em relação aos valores sociais e o lugar do 
indivíduo na estrutura social. De acordo com Bourdieu, as normas e constrangimentos que 
caracterizam uma determinada posição, na estrutura social, são estáveis e os indivíduos tendem 
a validá-las, agindo de acordo com as disposições tipificadas nas estruturas sociais. A lógica 
sociocultural de Bourdieu é uma espécie de interiorização, usando como referência os sentidos 
que levam os indivíduos a tomarem decisões e construírem trajetórias que, na coletividade, 
conformar-se-ão em trajetórias sociais. As mesmas são entendidas como o resultado de uma 
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série de posições sucessivamente ocupadas pelo indivíduo, em um determinado espaço social e 
transformados, em habitus sociais (BORDIEU, 1983; 1996).

Por fim, a abordagem sobre o indivíduo e o sujeito social, na constituição de uma 
identidade social, fundamenta-se no reconhecimento e na legitimidade de uma identidade 
dada pelos outros, e no reconhecimento do próprio indivíduo como parte dessa identidade 
(Champagne, 2002). Partindo das premissas desse autor, pode-se dizer que, a identidade social, 
tal como é enunciada para os PCts, e também para si próprios, expressa um “estado” nas 
estruturas sociais. Nessa perspectiva, a maneira como os PCts estão inseridos, nas estruturas da 
sociedade, delimita e conforma um campo de oportunidades e restrições a esses indivíduos, que, 
por sua vez, corresponderão aos seus sentimentos de ameaça, medos, expectativas, esperanças 
e projetos de futuro. 

PCts: a definição de uma categoria social

A construção da categoria social PCts perfez um largo percurso envolvendo a mobilização 
da sociedade oriunda de diferentes setores, tais como: membros de comunidades tradicionais, 
de universidades, de Ongs, dentre outros. Seus objetivos foram de promover o reconhecimento 
sociopolítico de suas existências e a tradução de suas identidades em categoria social portadora 
de direitos específicos perante o Estado. Mas quem é considerado como Pcts? Vejamos:

Estão sendo considerados “povos e comunidades tradicionais” no Brasil os povos 
indígenas, as comunidades remanescentes de quilombos, os pescadores artesanais, os 
ribeirinhos, os povos ciganos, os povos de terreiro, os pantaneiros (do pantanal mato-
-grossense e sul-mato-grossense), os faxinalenses do Paraná e região (que consorciam 
o plantio da erva-mate com a suinocultura e com o extrativismo do pião a partir do 
uso comum do território), as comunidades de fundos de pasto da Bahia (que praticam 
a caprinocultura em territórios de uso comum), os caiçaras (pescadores artesanais 
marítimos dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, que consor-
ciam a pesca artesanal e extrativismo em áreas comuns com o cultivo), os geraizeiros 
(que exercem ocupação tradicional dos gerais ou cerrado), os apanhadores de flores 
sempre-vivas (que tradicionalmente exerciam o extrativismo em áreas de uso comum 
nas campinas, hoje cercadas em grande medida pela monocultura do eucalipto e pela 
criação de unidades de conservação de proteção integral), entre outros que, somados, 
representam parcela significativa da população brasileira e ocupam parte considerável 
do território nacional. (COSTA FILHO; VIANNA MENDES, 2013, p. 15)

 Contudo, nesse universo de representações identitárias, quem são os Povos e 
comunidades Tradicionais com base na legislação? A definição que opera esse escopo tão 
amplo apresenta-se sintetizada no Decreto 6040 de 07 de fevereiro de 2007 e a partir de suas 
características básicas comuns, como se segue:

I - Povos e Comunidades Tradicionais: Grupos culturalmente diferenciados e que 
se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que 
ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos pela tradição(…)  (BRASIL, 2007)

No entanto, o reconhecimento dos PCts pelo Estado conforma-se num movimento 
processual envolvendo etapas importantes e confrontantes com os infortúnios presentes ao 
longo da vida destes povos. A primeira etapa corresponde ao conhecimento legal e normativo 
de uma comunidade como PCts e dos seus direitos conquistados pelos Povos e comunidades 
tradicionais de muitas lutas. O conjunto de seus direitos é amplo, tanto no plano federal quanto 
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no Estado de Minas Gerais2. Do conjunto normativo é importante observar a evolução da 
abrangência dos povos e comunidades tradicionais reconhecidos, passando de dois grupos 
(indígenas e quilombolas) para um universo composto por diferentes povos, até então invisíveis 
no território brasileiro, mas que vêm a tona com a criação da Categoria PCts pelo decreto 
Federal nº 6040/2007. Na sequência ao reconhecimento público dos PCts, a etapa seguinte é 
fortemente dependente do protagonismo dos indivíduos pertencentes a essa categoria. Essa 
etapa é marcada pelo desafio de se colocar em prática seus direitos reconhecidos e adquiridos 
pela norma. A superação desses desafios têm ocorrido por meio da organização social e luta 
dos povos e comunidades tradicionais em defesa de seus territórios. No entanto, é importante 
destacar que a luta dos PCts é histórica e se fundamenta não somente pelo reconhecimento de 
sua existência e importância perante a sociedade, mas sobre tudo, pela efetivação de direitos. 
Essa situação dos PCts é evidenciada, por exemplo, a partir de um excerto da fala contundente 
de Ailton Krenak, em 1988, na Assembleia Constituinte. Em seu discurso é ilustrado o percurso 
da socialização do pensamento, valores, interesses e padrões que regem a ordem moral, ética 
e cultural indígena, quilombola e de tantos povos e comunidades tradicionais. O discurso do 
líder indígena foi uma das várias vozes que ecoavam nos espaços do Poder Público naquele 
momento crucial da história do Brasil. Vejamos uma breve parte:
 

O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições 
fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, 
da sua cultura, que não, coloca em risco e nunca colocaram a existência, sequer, dos 
animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. 
(BRASIL, 1988b)
 

  Contudo, as garantias de direitos, previstas na carta constitucional 1988 e em todo o 
arcabouço infraconstitucional não foram suficientes para cessar o processo de pilhagem que 
já passa de quinhentos anos. As lutas foram e são contra os algozes que têm nome e endereço 
e podem ser enquadrados através do conceito de colonialidade do poder, aqui compreendido 
através das contribuições de Quijano (2002): 

Colonialidade do poder é um conceito que dá conta de um dos elementos fundantes do 
atual padrão de poder, a classificação social básica e universal da população do planeta 
em torno da ideia de “raça”. Essa ideia e a classificação social é baseada nela (ou 
racista) foram originadas há 500 anos junto com a América, Europa e o capitalismo. 
São a mais profunda e perdurável expressão da dominação colonial e foram impostas 
sobre toda a população do planeta no curso da expansão do colonialismo europeu. 
Desde então, no atual padrão mundial de poder, impregnam todas e cada uma das 
áreas de existência social, material e intersubjetiva, e são por isso mesmo, a base 
intersubjetiva mais universal de dominação política dentro do atual padrão de poder. 
(QUIJANO, 2002, p .4) 

 No Brasil, a colonialidade do poder permeia os espaços do poder público, das relações 
sociais, de trabalho, da academia; enfim, ela está presente e pode ser percebida quando 
analisada através das “(...) várias escalas diferenciadas” (REVEL, 2010, p. 441). Fica inscrito 
2   Dentre os diversos conjuntos de leis direta ou indiretamente afetos aos PCts podemos citar: 
o Artigo 215, 216, 231 e 232 da Constituição Federal de 1988. Lei Federal n.º 10.678, de 23 de maio de 2003;  
Decreto Federal nº 4.887, de 20 de novembro de 2003. Decreto Federal n.° 6.040, de 7 de fevereiro de 2007: 
Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Lei Federal 
n.º 12.288, de 20 de Julho de 2010 que Institui o Estatuto da Igualdade Racial. Lei Estadual nº 21.147, de 14 
de janeiro de 2014 que Institui a Política Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais de Minas Gerais. Decreto Estadual nº 47.289 de 20 de novembro de 2017 
que Regulamenta a Lei nº 21.147; Decreto Estadual nº 46.671, de 16 de dezembro de 2014 que Cria 
a comissão Estadual para o Desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais em 
Minas Gerais.
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que “Seria absurdo desconhecer a importância decisiva de uma realidade como a do Estado 
moderno. No entanto, a abordagem que permite a observação em várias escalas diferenciadas 
pode sugerir uma compreensão bem diferente” (REVEL, 2010, p. 441). E, por acaso, não 
seria essa abordagem que os PCTS vem realizando ao longo dos anos nesse país? Segundo 
Frantz Fanon (1968): “A discussão do mundo colonial pelo colonizado não é um confronto 
racional de pontos de vista.” (FANON, 1968, p. 30-31). Mbembe (2019) tem um entendimento 
próximo de Fanon (1968) quando afirma que a visão dos colonizadores é a de que “(…) as 
colônias são semelhantes às fronteiras. Elas são habitadas por “selvagens”. (…) Em suma, 
as colônias são zonas em que guerra e desordem, figuras internas e externas da política ficam 
lado a lado ou se alternam.” (MBEMBE, 2019, p 34-35). As breves considerações possibilitam 
desvelar questões importantes em relação a audácia dos homens e mulheres que governam o 
Estado brasileiro, dos desenvolvedores, bem como, as bases do desenvolvimento no Brasil. 
Esse processo violento tem saqueado o Brasil e avançando com suas fronteiras de exploração 
“neoextrativista3” (SVAMPA e VIALE, 2014. p.16). atingindo os PCts, verdadeiros guardiões 
e guardiãs do que ainda resta do ecossistema encontrado no território brasileiro. As lutas estão 
em pleno movimento, em plena expansão. A resistência e a resiliência desses povos é algo 
incomensurável, que por sua vez, não pode ser medida, tendo em vista tamanha a grandeza, 
dignidade e respeito para com a mãe terra. O final do mundo, comporta uma visão carregada de 
valores e símbolos que permeiam a compreensão de mundo dos PCts, o qual Davi Kopenawa 
(2019) esboça, em “A queda do céu”, uma explicação profunda sobre esse fim: 

(…) Estamos apreensivos, para além de nossa própria vida, com a da terra inteira, 
que corre o risco de entrar em caos. Os brancos não temem, como nós, ser esmagados 
pela queda do céu. Mas um dia talvez tenham tanto medo disso quanto nós! Os xamãs 
sabem das coisas más que ameaçam os humanos. Só existe um céu e é preciso cuidar 
dele, porque, se ficar doente, tudo vai se acabar. Talvez não aconteça agora, mas pode 
acontecer mais tarde. Então, vão ser nossos filhos, seus filhos e os filhos de seus filhos 
a morrer. Por isso que eu quero transmitir aos brancos essas palavras de alerta que 
recebi de nossos grandes xamãs. Através delas, quero fazer com que compreendam 
que deviam sonhar mais longe e prestar atenção na voz dos espíritos da floresta. Mas 
bem sei que a maioria deles vai continuar surda às minhas falas (KOPENAWA, 2019, 
p. 498) 

 No discurso de Kopenawa o fim do nosso planeta é um risco eminente devido a 
prática de um desenvolvimento desenfreado e descompromissado com as futuras gerações. 
Esse desenvolvimento encontra-se pautado na exploração dos recursos naturais em territórios 
ocupados por PCts, que historicamente foram conservados por povos e comunidades graças à 
harmonia com seus modos próprios de compreender a vida e aplicados aos seus métodos de 
produção. O que se percebe é a clareza dos valores dos PCts em relação à natureza, em que 
humanos e natureza se apresentam de forma mutua cuja preservação dos recursos naturais é a 
preservação da própria comunidade tradicional. 

Conforme Gluckman (1987), estas “situações sociais” ampliam o escopo de compreensão 
do processo de luta e de conquistas dos PCTS, bem como o porque de defendemos a existência 
de um movimento em torno dessa categoria. Percebemos também a presença da razão que 
nos desperta para um paradoxo. Achille Mbembe (2019) traz para o campo da discussão a 
emergência sobre esse conceito de razão. Para o autor “(…) a crítica política contemporânea 
infelizmente privilegiou as teorias normativas da democracia e tornou o conceito de razão um dos 
elementos mais importante tanto do projeto de modernidade quanto do território da soberania.” 
3  (…) O neoextrativismo desenvolvimentista instala, assim, uma dinâmica vertical que irrompe nos ter-
ritórios e, por sua vez, compete e tende a deslocar economias regionais existentes, destruindo a biodiversidade, 
aprofundando perigosamente o processo de apropriação de terras, expulsando ou deslocando comunidades rurais, 
camponeses ou indígenas, e violentando processos de decisão dos cidadãos (SVAMPA e VIALE, 2014. p.16).
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(MBEMBE, 2019, p. 9). A preocupação do autor se refere (…) aquelas formas de soberania 
cujo projeto central não é a luta pela autonomia, mas ‘a instrumentalização generalizada da 
existência humana e a destruição material dos corpos humanos e populações” (MBEMBE, 2019, 
p. 10). Mas, seria concebível algo dessa ordem? Uma ambivalência do Estado que é prevalente, 
ao mesmo tempo que nos deparamos com as atrocidades legitimadas pelo poder publico, trata-
se do mesmo Estado responsável pela  proteção dos PCTS em função das garantias firmadas 
em  legislação constitucional e infraconstitucional. As reflexões de Krenak (2019) sobre esse 
olhar colonial revelam como os sujeitos pertencentes à categoria de PCts são reconhecidos e 
enquadrados nas estruturas da sociedade contemporânea, em que os mesmos são considerados 
como “Os quase humanos (que) são milhares de pessoas que insistem em ficar fora dessa dança 
civilizada, da técnica, do controle do planeta. E por dançar uma coreografia estranha são tirados 
de cena, por epidemias, pobreza, fome, violência dirigida”. (KRENAK, 2019, p. 70 - ênfase 
nossa). 

O movimento e o reconhecimento dos PCTS no Estado de Minas Gerais.

 A experiência em Minas Gerais de promulgação da Lei Estadual nº 21.147, de 14 de 
janeiro de 2014 que institui a política estadual para o desenvolvimento sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, bem como, a sua regulamentação que veio ocorrer 
quase quatro anos mais tarde, através do Decreto Estadual nº 47.289, de 20 de novembro de 
2017 deu novos rumos para a luta dos PCts no ano de 2018. A cronologia das ações da Comissão 
Estadual para o Desenvolvimento dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais 
(CEPCT-MG) foi a seguinte: 

•	 Foi publicada no diário oficial do Estado de Minas Gerais a deliberação CEPCT-MG 
Nº 01, em 15 de junho de 2018 a fim de regulamentar “(...) o procedimento formal 
de autoafirmação identitária, mapeamento, identificação discriminação, delimitação 
e titulação dos territórios tradicionalmente ocupados por povos e comunidades 
tradicionais;”. (DOEMG, 15 de junho de 2018, Caderno 1).

•	 Criou-se uma câmara técnica que operou em caráter provisório realizando os 
procedimentos para certificação dos povos e comunidades tradicionais. 

•	 Em 05 de novembro de 2018 foi publicada a deliberação CEPCT - MG nº 03. A 
deliberação estabelecia “(…) a composição da câmara técnica de certificação da 
comissão estadual dos povos e comunidades tradicionais e dá outras providências.” 
(DOEMG, 6 – quarta-feira, 07 de novembro de 2018). Em relação a certificação João 
Pio Carlos de Souza (Ex presidente da CEPCTS) nos relatou que quando o governador 
assinou o Decreto Estadual nº 47.289, de 20 de novembro de 2017, logo em seguida foi 
criada no âmbito da CEPCTS a câmara técnica de caráter intersetorial e participativa, 
envolvendo poder publico e membros dos PCts. Essa câmara tinha a responsabilidade 
de avaliar a documentação, orientar a CEPCTS acerca das emissões de certificação, bem 
como, a realização de visitas técnicas para obter mais informações sobre determinada 
comunidade pleiteante da certificação. Como resultado, foram emitidos uma série de 
certificados. A publicação da deliberação CEPCT - MG nº 03 foi realizada para dar um 
respaldo maior para a câmara técnica. 

•	 O relato de senhor Valdir Gouveia, Geraizeiro que recebeu a certidão de certificação em 
17 de julho de 2018 dos três núcleos Geraizeiros Tingui, Lamarão e Josenópolis, ilustra 
o quanto a certificação corroborou no processo de territorialização4 das comunidades. 

4 (...) a noção de territorialização é definida como um processo de reorganização social que implica: i) a 
criação de uma nova unidade sociocultural mediante o estabelecimento de uma identidade étnica diferenciadora; 
ii) a constituição de mecanismos políticos especializados; iii) a redefinição do controle social sobre os recursos 
ambientais; iv) a reelaboração da cultura e da relação com o passado. (OLIVEIRA, 2004, p. 22).  
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Queremos retomar as áreas de chapadas - importantes para recarga d’água, solta do 
gado e produção de alimentos sem agrotóxicos ”,  ((PACHECO. 2018) 

Em 20 de dezembro foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais uma série de 
atos de instauração de processo administrativo para fins de certificação de povos e comunidades 
tradicionais. Povos ciganos e veredeiros solicitam a certificação emitida pela CEPCTS. Em 
nossas entrevistas com ex-presidente da CEPCTS em Minas Gerais, João Carlos Pio de Souza, 
tivemos uma previa sobre os desdobramentos do processo de certificação. Vejamos: 

No final de 2018 a comissão deveria emitir a certificação para cinco comunidades 
(sendo que quatro eram para comunidades ciganas, mas até o momento não sei se já 
entregaram os certificados. Tem quatro comunidades veredeiras de Januária e Itacarambi 
que solicitaram, mas aguardam a visita local. Temos vinte e seis comunidades já 
certificadas. Quatro comunidades aguardavam visita local até dezembro de 2018. Em 
2019 até março sei que quatro Guardas do Reinado/Congado de Vespasiano enviaram 
solicitação de certificação. No geral, conforme essas informações que tenho, temos 
um total de 34 solicitações (entre expedidas e a serem expedidas) Infelizmente, como 
você já sabe, temos uma inflexão no processo. (João Carlos Pio, Ex presidente da 
CEPCTS. entrevista concedida em 12 de agosto de 2019. Enfase nossa) 

 Trata se de um grande avanço na luta pelos direitos territoriais, pelo direito de ter mais 
folego para evitar essa possível “queda do céu” parafraseando aqui Kopenawa (2019). 

•	 Os conflitos existentes nos territórios de Povos e comunidades Tradicionais em Minas 
Gerais. 

Para apresentar os casos de conflitos, iniciamos com a situação da comunidade 
quilombola de Lapinha, localizada no município de Matias Cardoso, no norte de Minas 
Gerais, um exemplo de inoperância e de produção de uma situação paradoxal do Estado.  A 
comunidade de Lapinha foi afetada pela criação do parque Estadual Lagoa do Cajueiro. Uma 
parte do território está dentro do parque, e outra parte está localizada na fazenda Casa Grande, 
que, conforme denúncia dos comunitários, foi constituída através de grilagem das terras 
quilombolas pela empresa FAREVASF. A fazenda foi adquirida pelo Estado de Minas Gerais / 
Instituto Estadual de Florestas - IEF, conforme consta na ata da Mesa de Diálogo e Negociação 
de número 96, de 10 de agosto de 2017. O IEF fez o pagamento de 2/3 do valor acordado para a 
FAREVASF. A fazenda foi adquirida para ser utilizada como suporte para os agentes do Instituo 
Estadual de Florestas de Minas Gerais (IEF), não sendo área de parque. Nesse contexto, o IEF 
recusa, terminantemente, de abrir mão da fazenda, embasando-se em relatórios sem fundamento 
técnico, que vão na contramão dos direitos da comunidade de Lapinha. 
 As famílias quilombolas, que foram expulsas do seu território, estão em uma área de 
22 hectares5, próxima às margens do Rio São Francisco. Algumas lideranças, inclusive, não 
aguentaram o desgaste psicológico e físico e acabaram por falecer. A última liderança a falecer 
foi a senhora Pedrina Maria de Oliveira, vítima de infarto, no dia 07 de setembro de 2018 
(SANTOS JUNIOR, 2018, p.63). 
 Outra situação grave apresentada foi a da comunidade vazanteira da Ilha de Pau de 
Légua, localizada também em Matias Cardoso. Trata-se de um povo tradicional que “tem como 
origem antigos moradores que viviam na margem esquerda do São Francisco, nas beiras da 
Lagoa da Lavagem do Imbari. Era um pequeno povoado.” (Relatório Articução Rosalino, 2017, 
p. 8). 
 Eles foram atacados por fazendeiros da região, numa violência sem precedentes. “Em 
5  Trata-se de um território tradicional de“(...) 75666,1612 ha ( Sete mil quinhentos e sessenta e seis hec-
tares, dezesseis ares e doze centiares)”. (Articulação Rosalino, 2017, p. 4) 
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1973 sofreram despejo violento promovido pelo fazendeiro Air Vieira. Eles Lembram ainda do 
acontecido: ‘Foi um ano que não sai de nossa cabeça, 1973’. De uma hora para outra chegou o 
gerente com o trator. E saiu desmanchando tudo.” (Relatório Articulação Rosalino, 2017, p. 8). 
 Os vazanteiros foram recanteados pelos fazendeiros e, atualmente, estão sendo atacados 
pelo próprio Estado. 

(...) Agora, de uns anos para cá, de 2004 para cá, de repente chegou o IEF dizendo que 
tinha comprado as terras, que agora era parque e que nós éramos invasores. Ficamos 
sem entender, pois como o IEF comprou parte das terras que antes moravam nossos 
antepassados se elas não tinham documentos? Então agora estamos mais assustados e 
preocupados do que antes.” (ARTICULAÇÃO ROSALINO, 2017, p. 8)

  
 Outra situação emblemática é a situação do Povo Indígena Tuxá que vive em Pirapora, 
região norte do Estado de Minas Gerais, em um contexto periurbano há 65 anos. Atualmente, 
parte do grupo se encontra na Aldeia Setsor Bragaga, no município de Buritizeiro, Minas Gerais. 
A aldeia foi formada em dezembro de 2015, quando o Povo Indígena Tuxá Setsor Bragaga, 
conforme informações do CAA (2018), com o apoio da Articulação Rosalino de Povos e 
Comunidades Tradicionais do Norte de Minas, Povo Indígena Xakriabá, Tuxá Kiniopará de 
Ibotirama/BA, Pataxó, Pankararu, Movimento Geraizeiro, NASCER (Núcleo de Agricultura 
Sustentável do Cerrado) e outros povos e organizações realizaram, de forma organizada e 
articulada com o movimento indígena nacional, a retomada6 de seu território sagrado prometido 
pelos Mestres Encantados.

(...) esse território que nós estamos ocupando, não é um território do vizinho, é um 
território do governo, é um território da união, então, é mais do que justo a união 
nos doar esse território, nós não vamos fazer de lá grilagem e nem exploração de 
minério, nem nada, nós vamos cuidar daquele território porque é ali onde está a maior 
diversidade de medicina de remédios naturais que vai ajudar a humanidade. Então a 
gente pensa nisso é no futuro, eu posso até não ver, eu estou lutando, eu acredito na 
homologação do território, e se eu não ver meus filhos verão, e nós estamos lá com 
a minha irmã, a pajé, lutando, nosso umbigo esta enterrado lá, nosso umbigo ficou 
enterrado dentro de uma caixa durante sessenta e cinco anos, meu pai guardou os 
nossos umbigos dentro de uma caixa e ele disse: _ “No dia que nós tiver um território 
nós vamos fincar ele na porteira, para que os nossos ancestrais venham tomar conta 
e os nossos umbigo está enterrado naquela porteira ali. (Entrevista concedida por 
Cacique Anália Tuxá, em fevereiro de 2016)

A área retomada de 6.525,26 ha (seis mil, quinhentos e vinte e cinco hectares e vinte e 
seis ares), localizada no município de Buritizeiro, Minas Gerais, pertence ao Estado de Minas 
Gerais. Denominada Fazenda Santo Antônio, “foi arrecadada pelo Estado de Minas Gerais, 
por meio de adjudicação judicial, em processo de execução fiscal, no ano de 2007” (Parecer 
238/2015 - SEPLAG). O relato dos Tuxá é de que a referida área sofria ação de madeireiros, de 
criadores de gado, de plantadores de eucalipto e estava abandonada pelo Estado.

É importante ressaltar que o local retomado foi escolhido pelas semelhanças que tem 
com as terras indígenas da Ilha da Viúva e da velha Rodelas, hoje submersas pela Usina de 
Itaparica. O local retomado é uma área de cerrado, margeada pelo Rio Paracatu, próximo da 
confluência deste com o Rio São Francisco e dispõe de uma grande diversidade biológica, fato 
que garante a reprodução da vida social do Povo Tuxá Setsor Bragaga bem como as práticas dos 
rituais junto aos Mestres Encantados. 

6  “A categoria ‘retomada’- que os Kaiowás chamam de jaike jevy (entramos outra vez), passou a ser utili-
zada pela imprensa e pelos indígenas de muitas outras regiões do Brasil para designar tal tipo de ação, que, embora 
ilegal, é a única via possível no Brasil para os indígenas conseguirem recuperar as suas terras” (OLIVEIRA J. P., 
2015, p. 193).  
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Outra experiência de luta e de movimento, agora deslocando do Gerais para o Vale 
do Jequitinhonha, é a luta da comunidade quilombola de Braço Forte7, localizada no 
município de Salto da Divisa, no baixo Vale do Jequitinhonha, que após vários processos 
históricos de expropriação de suas terras realizados por fazendeiros da região, por um projeto 
desenvolvimentista de construção da Usina hidrelétrica de Itapebi – Bahia e pelo próprio 
Estado, colocaram em curso um movimento de luta por direitos. A comunidade retomou suas 
terras tradicionais e uma grande luta foi travada. Nesse processo, os(as) braço-fortenses lutaram 
pela certificação da comunidade junto a Fundação Cultural Palmares8, que emitiu a certificação 
em 05 de março de 2018, mudando todo o panorama de luta e ampliando o escopo da proteção 
e das garantias de direitos de uma comunidade que até então estava sendo tratada pelo judiciário 
brasileiro como um grupo de pessoas sem terras. 
 Várias outras situações de conflito, poderiam ser descritas aqui, entretanto o curto espaço 
nos impossibilita de apresentar, por hora, ao leitor(a) toda constelação de conflitos que os PCTS 
vem sofrendo no contexto do Gerais e do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, Brasil. 
 Os casos acima revelam a existência de um Estado omisso, voltado para a eliminação dos 
que vivem fora do contexto desenvolvimentista. O Cerne de nossa contribuição é demonstrar 
que se de um lado da moeda existe a política da morte, do outro existe a resistência e a resiliência 
de um povo que está em pleno movimento de luta. 

Conclusão

Por meio desse artigo buscamos chamar a atenção sobre dois fatores que enquadram 
os PCts como uma categoria em movimento. A ideia de movimento pautou-se na recorrente 
demanda de novos e diferentes grupos sociais pelo seu reconhecimento como PCts a partir 
de sua materialização nos aparatos legais fora e dentro do Brasil, atrelada à emergência de 
conflitos sociais ocasionada por disputas de domínio de seus territórios. Essa última, encontra-se 
ocasionada pelo processo inacabado de implementação das políticas públicas a eles destinadas. 

Os conteúdos verbalizados nos discursos proferidos pelos sujeitos pertencentes ao PCts 
evidenciam valores socioculturais que justificam e legitimam a politica de PCts, e também as 
inseguranças sobre seus territórios, o que justifica a luta desse segmento em meio a conflitos 
de interesses de classe. Nesse artigo, ficou evidente que suas lutas têm como causa principal a 
inoperância do Estado relacionada à regularização de seus territórios. Essa limitação do Estado 
se encontra condicionada aos obstáculos intrínsecos e a uma cultura pautada pela ideia de 
“colonialidade do poder” (QUIJANO, 2002, p. 4). 

Assim, o movimento dos PCts ocorre num contexto contaminado pela cultura e valores 
característicos da colonialidade revelando que há contradições na relação de dois elementos 
presentes na ação coletiva, quais sejam: “obrigação” e o “desejável”. Isso demonstra a fragilidade 
dessa política frente a formação de uma “consciência coletiva” no âmbito da sociedade como 
um todo. Nessa medida, opera-se um embate entre os valores dos indivíduos, agora reforçados 
pela constituição da categoria social PCts,  e os valores e desejos de outros segmentos sociais 
não PCts, que categoricamente deslegitimam a existência dos povos tradicionais. Assim, apesar 
dos PCts serem uma categoria social reconhecida legalmente pelo Estado, eles continuaram 
expostos às práticas desenvolvimentistas avalizadas, paradoxalmente, pelo poder público. Isso 
porque, no campo da ideia de ação coletiva, a politica para os PCts se pautou no desenvolvimento 
da “obrigação” por meio dos aparatos normativos, mas é na prática que o desejável acontece, 
e na prática da politica dos PCts, a não regularização de seus territórios, demonstra que o 
desejável não está compatível com a obrigação pela falta de uma consciência coletiva. Portanto, 
7  Ver em: SANTOS JUNIOR (2018) 
8  Fundação Cultural Palmares (FCP), entidade vinculada ao Ministério da Cidadania.
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a criação do link entre as condições de obrigatoriedade e desejável implica no Estado assumir 
sua responsabilidade frente a implementação completa da politica dos PCts, que atualmente, 
identifica e incita os indivíduos de direitos à sua adesão, mas não os protege.
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