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Introdução

No presente trabalho partimos da premissa de que a primeira e mais grave violação dos direitos 
humanos cometida pelo Estado contra os povos e comunidades tradicionais no Norte de 
Minas Gerais é o fato de historicamente os negar o direito as suas terras, territórios e à água. 
Enfatizamos os efeitos deletérios do modelo de “modernização” promovido pelo Estado no 
Norte de Minas desde as primeiras décadas do século passado, buscando evidenciar os impactos 
sociais e ambientais desse processo para as comunidades camponesas e quilombolas da região1. 
Em nosso caminho metodológico recorreremos a uma vasta revisão bibliográfica, privilegiando 
pesquisas nas áreas da antropologia e história, buscando remontar um panorama histórico sobre as 
principais transformações socioeconômicas ocorridas no Norte de Minas na contemporaneidade 
dando ênfase aos diferentes períodos em que a atuação do Estado se mostrou relevante para o 
agravamento dos problemas sociais e ambientais na região com impactos diretos e indiretos no 
que diz respeito à violação dos direitos humanos das comunidades camponesas e quilombolas. 

Até o início do século XX, parte considerável do território que hoje compõe a mesorregião 
norte mineira, composta na atualidade por 89 municípios, especialmente àquelas localidades 
afastadas do vale do Rio São Francisco, se manteve em relativo isolamento geográfico e 
econômico. Esse fenômeno se explica, sobretudo, pelo declínio da atividade minerária no centro 
do estado, o que resultou no refluxo da produção extensiva de gado para corte e produção de 
mercadorias de primeira necessidade como artefatos de couros, até então realizados na região 
para o abastecimento das regiões mineradoras (MATA-MACHADO,1991; SODRÉ,1976). Daí 
que desde meados do século XVIII até as primeiras décadas do século XX acentuam-se as 
características econômicas, políticas, sociais e culturais que vieram dar origem à representação 
social do Norte de Minas como “sertão”, região longínqua e arcaica que demandaria esforços 
enérgicos do Estado no sentido de promover seu povoamento e o aproveitamento de seu 
potencial econômico (COSTA, 2002). 

No entanto, desmentindo tais auspícios de “modernização”, o incremento da atuação estatal 
no Norte de Minas desde as primeiras décadas século passado não representou, até os dias 
atuais, melhorias qualitativas nas condições de vida das populações que há séculos habitam 
a região.  Num primeiro momento, houve um incremento das grilagens de terras públicas por 
meio de expedientes como a “medição” e “cercamentos” arbitrários e o subsequente registro 
em cartórios controlados pelos grandes fazendeiros (SILVEIRA, 2014).  Em meados do 
século, a Fundação Rural Mineira Colonização e Desenvolvimento Agrário (Ruralminas) passa 
a legalizar tais terras griladas, processo que é acompanhado pelo acirramento dos conflitos 

1  Não abordaremos o problema dos povos indígenas, devido às particularidades de seu processo de luta por 
seus territórios, que ultrapassam o escopo do presente trabalho.
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agrários, naquele momento, envolvendo principalmente posseiros. Mas é com a inclusão do 
Norte de Minas nos municípios de abrangência da Superintendência do Desenvolvimento do 
Nordeste (SUDENE) em 1959, particularmente após o golpe militar de 1964, que a dinâmica 
econômica e sócio-espacial da região é mais visivelmente impactada. São emblemáticos a esse 
respeito os episódios ocorridos entre os anos de 1964 e 1967 na localidade de Cachoeirinha, 
então distrito do município de Varzelândia, que ficaram conhecidos como “Massacre de 
Cachoeirinha”2. Na ocasião, um grande esquema de grilagens de terras pública, por meio da 
violenta expulsão de centenas de famílias camponesas, envolvendo latifundiários e seus grupos 
paramilitares com ativa participação de efetivos da Polícia Militar, resultaram no assassinato de 
inúmeros posseiros e na morte por inanição e por agudo surto de sarampo de mais de sessenta 
crianças (SANTOS,1985).  

Inúmeras pesquisas têm demonstrado como o modelo de desenvolvimento econômico-
social adotado no Norte de Minas impulsionado pela SUDENE está marcado pela expressiva 
inversão de capitais estatais em benefício de grandes empreendimentos nacionais e estrangeiros 
(RODRIGUES, 2000; PEREIRA, 2007). Ainda que os capitais da SUDENE tenham promovido 
uma relativa industrialização na região, esta fora extremamente focalizada, fundamentalmente 
restrita às cidades de Montes Claros, Pirapora e Várzea da Palma. Importante ressaltar que, 
já no final da década de 1980 e, particularmente a partir da década de 1990, o processo de 
industrialização promovido pelos capitais da SUDENE, mesmo em tais cidades, apresenta um 
progressivo declínio (OLIVERIA, 2000). Em Montes Claros, por exemplo, munícipio com 
maior população (na atualidade com mais de 400 mil habitantes) e polo econômico da região, 
o parque industrial criado, principalmente, a partir de tais capitais via SUDENDE, encontra-se 
hoje em sua quase totalidade desativado.  

Paradoxalmente, o grosso dos capitais “modernizadores” provenientes da SUDENE foram 
destinados a atividades agropecuárias. Nesse período, muitos latifundiários registraram suas 
fazendas como empresas e muitos empresários de outros estados compraram fazendas na 
região para se beneficiarem dos incentivos da SUDENE. Como resultado de tal processo há 
um novo incremento das atividades latifundistas, acompanhadas da expulsão de incontáveis 
comunidades camponesas e quilombolas, do desmatamento em larga escala para expansão 
de pastos e  produção de carvão destinado à siderurgia, o que resultou em danos ainda hoje 
irreparáveis à biodiversidade e aos mananciais d`água (RIBEIRO et al 2010).  

Tampouco, a redemocratização do país no final da década de 1980 alterou significativamente 
tal cenário no sentido de garantir às populações rurais empobrecidas os direitos fundamentais 
consagrados na Carta Magna de 1988. Naquele período, as oligarquias rurais passaram a 
defender diretamente seus interesses econômicos no parlamento a partir do poder político 
imposto por meio de relações coronelísticas reproduzidas ao longo de décadas (PEREIRA, 
2002). Dessa maneira, longe de representar uma ruptura com a ordem vigente, tais “novos” 
coronéis passaram a figurar como os pivôres da “modernização” da agricultura no Norte de 
Minas, assentando as bases para a consolidação do agronegócio na região. Importante notar que 
tal relativa modernização se deu mais em sua forma do que em seu conteúdo, na medida em que 
sempre estivera circunscrita a um seleto grupo de grandes empresários/fazendeiros, mantendo 
2  O termo “Massacre de Cachoeirinha” tem sido questionado por setores do movimento 
camponês, particularmente a LCP - Liga dos Camponeses Pobres do Norte de Minas e Sul da 
Bahia, que, desde o início da década passada, organiza a luta pela retomada das dezenas dos 
latifúndios criados a partir da violenta expulsão das famílias de posseiros iniciada em 1964 e 
que tiveram como artificie o então Comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar de Montes 
Claros, Coronel Georgino Jorge de Souza. 
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intacta a profunda concentração fundiária. As próprias formas de venda da força de trabalho 
dos camponeses para os latifundiários e de comercialização entre ambos expressam o grau de 
atraso que ainda permeiam tais relações sociais. Mesmo nas agroindústrias, parte significativa 
dos trabalhadores não possui vinculo empregatício, trabalhando por diárias e os pequenos 
produtores, devido à falta de recursos financeiros e técnicos, são, muitas vezes, obrigados a 
vender seus produtos por preços aviltantes. (FERREIRA et al, 2017) 

Nas últimas duas décadas, assistimos na região ao incremento da atividade minerária predatória 
(BARBOSA, 2019); a progressiva ruína da pequena e média produção nos projetos de 
irrigação Jaíba e Gorutuba (MOURA,2019); a expansão dos parques ambientais que incidem 
sobre territórios secularmente ocupados por comunidades camponesas e remanescentes 
de quilombolas (ANAYA,2012; ARAÚJO,2009; BRITO, 2013) e o incremento do plantio 
latifundista homogêneo de eucalipto (D’ANGELIS FILHO&DAYRELL, 2016). Tal situação 
nos coloca a reflexão sobre a responsabilidade histórica do Estado para com tal grave situação 
de vulnerabilidade social e ambiental vivenciada pelos povos e comunidades tradicionais em 
suas justas reivindicações pelo direito as suas terras, territórios e águas. De forma semelhante, 
o agravamento sem precedentes na história recente do país da atual crise econômica, política, 
social, institucional e militar que abala gravemente o atual sistema de governo, impõe a 
necessidade dos intelectuais e ativistas comprometidos com a defesa dos direitos humanos 
dos povos e comunidades tradicionais em repensar as novas dinâmicas que, necessariamente, 
assumirão os conflitos socioambientais nesse novo momento.  

Os sertões do Norte de Minas da colonização às primeiras décadas do século XX

Uma primeira questão que merece destaque ao abordar a História do Norte e Minas é a  
relativamente escassa produção historiografia sobre a região.  Para Mata-Machado (1991, p.17) 
tal constatação indica duas questões essenciais: o próprio isolamento econômico, político, 
social e cultural a qual a região foi submetida durante praticamente toda a sua história e a 
prioridade dada à realização de pesquisas voltadas ao estudo da história da região minerária, 
localizada mais ao centro do atual território do estado, cuja economia estivera durante largo 
espaço temporal voltada ao mercado externo.

Trazer a tona tais questões logo de início é extremamente relevante para abordagem que 
apresentaremos nas páginas que se seguem, uma vez que, como buscaremos demonstrar, tal 
contraste acerca da prevalência das pesquisas historiográficas sobre a região das “minas” 
em detrimento daquelas voltadas ao Norte de Minas ou os “gerais” reflete questões mais de 
fundo, estruturais, relacionadas à própria formação histórica do estado de Minas Gerais. Nesse 
sentido, refletir, mesmo que de forma sintética, sobre elementos econômicos, políticos e sociais 
essenciais da formação histórica dos sertões do Norte de Minas, desde o período da colonização 
até as primeiras décadas do século passado, torna-se essencial para uma compreensão bem 
fundamentada a respeito das relações causais que condicionaram o ulterior desenvolvimento 
histórico da região, particularmente no que diz respeito aos impactos sociais e ambientais causados 
às comunidades camponesas da região pelo modelo de produção capitalista impulsionado pelo 
Estado na região a partir da segunda metade do século XX.  

A concessão de duas grandes sesmarias a duas famílias - a de Garcia Ávila (Casa da Torre) e a de 
Antônio Guedes de Brito (Casa da Ponte) - que abarcavam todo o território hoje compreendido 
na mesorregião norte mineira, ao ser tomado como marco temporal inicial da efetiva colonização 
do Norte de Minas, evidencia a prevalência econômica e política do sistema latifundista, que 
marca a estrutura fundiária da região desde os seus primórdios. Tal evento histórico basilar 



418

na historia da região constitui a gênese de todo processo de formação econômico-social do 
Norte de Minas, tanto no que diz respeito às relações sociais de produção que permanecerão, 
essencialmente, inalteradas até a contemporaneidade, como nos conflitos sociais que atravessam 
toda a história regional até o momento presente. 

Como demonstra Mata-Machado (1991, p.30) “na impossibilidade de ocupar tão vastas 
sesmarias, seus proprietários arrendavam parte das terras [...] após quatro ou cinco anos de 
trabalho, passavam a ser dos de uma entre quatro crias nascidas”. Foi por meio da manutenção 
da propriedade latifundista da terra assentada em relações pré-capitalistas de produção que os 
currais (criação extensiva de gado iniciada na Bahia e Pernambuco ainda no governo geral de 
Tomé de Souza em meados do século XVI) se alastram por toda a região. Cabe destacar que 
o que hoje concebemos como “Norte de Minas” pertenciam à Bahia e a Pernambuco, tendo 
como delimitador geográfico, não apenas entre os domínios das sesmarias mencionadas, assim 
como a própria divisão territorial da Colônia o Rio São Francisco que, desde o início do período 
colonial, cumpriu importante papel no povoamento da região, composto por dois movimentos 
migratórios essenciais no período colonial: a expansão da pecuária extensiva que subia pelas 
margens do rio desde o Nordeste e as “entradas” dos bandeirantes que vinham de São Paulo em 
busca de riquezas minerais e, particularmente, da captura de força de trabalho indígena escrava 
(MATA-MACHADO, 1991).  

Portanto, devido às próprias características intrínsecas à atividade pastoril prevalecente na região 
a utilização da força de escrava dos negros foi relativamente inexpressiva na região durante 
o período colonial, com exceção da região de Porecatu com descoberta de jazidas auríferas 
no início do século XVIII. Segundo os dados apresentados por Martins apud Mata-Machado 
(1991, p.32) a quantidade de negros escravizados na região não ultrapassava 10.000 indivíduos, 
representando à época apenas cerca de 3% da população negra escravizada no estado. 

Diferente da região das minas, no Norte de Minas o afluxo da população negra se deu, 
essencialmente, por meio de dois processos. O primeiro diz respeito ao aquilombamento 
ocorrido desde o século XVII, formados por africanos e descendentes de diferentes grupos 
étnicos, rebelados contra a escravidão, fugitivos dos engenhos no litoral nordestino. Consistentes 
estudos antropológicos (COSTA, 1999; COSTA FILHO, 2008) apontam que tais populações 
negras teriam utilizado o rio São Francisco em sua saga pelo sertão, subindo o velho Chico desde 
o nordeste e seguindo seus afluentes, Verde Grande e Gorutuba, já em territórios “mineiros”.  
Na mata da Jaíba, os negros teriam encontrado um ambiente propício para fincarem raízes: 
mata fechada a margem de um caudaloso rio (Verde Grande) que corria durante todo o ano 
cercados pela Serra Geral, num ambiente completamente desconhecido e inacessível para o 
colonizador. Em tais condições formaram o núcleo do que iria se tornar a maior concentração 
de comunidades remanescentes de quilombos da região e uma das maiores do país, conhecida 
pelos estudiosos como “Campo Negro da Jaíba”, localizada onde hoje se encontram o “Brejo dos 
Crioulos”, situado na confluência dos municípios de Varzelândia, Verdelândia (Cachoeirinha) e 
São João da Ponte e o “Vale do Gorutuba”, situado na confluência dos municípios de Pai Pedro, 
Porteirinha, Jaíba, Janaúba, Gameleira, Caititu e Monte Azul (COSTA, 1999; COSTA FILHO, 
2008).

O segundo processo que concorreu para a expressiva prevalência da população negra no Norte 
de Minas, ainda que também ligado à escravidão está relacionado à significativos contingentes 
de negros alforriados e, particularmente, “libertos” após a escravidão que adentraram os sertões 
da região norte do Estado e se apossearam das terras que não estavam sob o controle estrito dos 
latifundiários, se juntando a quilombolas que ainda resistiam nos rincões dos gerais ou mesmo 



419

formando novas comunidades majoritariamente negras. Tais processos migratórios ocorridos 
durante os períodos colonial e imperial concorreram para a formação de um campesinato 
majoritariamente negro em vastas extensões do Norte de Minas. (COSTA, 1999; COSTA 
FILHO, 2008)

Devido características socioeconômicas descritas anteriormente, que se expressam desde o 
período colonial até as primeiras décadas do século XX, marcadas pelo predomínio do modo 
de produção latifundista por meio da criação extensiva de gado, de forma semelhante às demais 
regiões sertanejas nas quais prevaleceu tal modelo econômico, o camponês na figura do vaqueiro, 
pequeno e médio arrendatário ou posseiro (independente de sua descendência étnica), aparece 
não apenas como a principal força produtiva durante todo esse período que atravessa mais de 
três séculos de domínio do latifúndio, mas como o elemento mais dinâmico das lutas de classes 
por toda a região, condensadas no problema do exercício do direito à posse da terra (SODRÉ, 
1976). Importante salientar ainda que embora seja inquestionável o papel desempenhado pela 
região no suprimento de carne, couro e bens de primeira necessidade às regiões mineradoras, 
as atividades agropastoris desenvolvidas na região hoje compreendida pelo Norte de Minas, 
tanto a criação latifundista extensiva de gado como a produção camponesa de alimentos como 
mandioca, farinha e milho atendiam às demandas do mercado interno de uma população em 
crescimento e atendia a outros mercados como os estados da Bahia, Pernambuco e Goiás 
(MATA-MACHADO, 1991).  

Poderíamos tomar como aforismo de todo este processo histórico, particularmente para o 
período compreendido entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século passado, 
a paisagem dos sertões na forma como é descrita por Guimarães Rosa em sua célebre obra 
Grande Sertão Veredas, lançada em 1956. Nesse inestimável testamento da literatura moderna 
brasileira, encontram-se condensados aspectos essenciais, econômicos, políticos e culturais – 
míticos e seculares - que consubstanciam os elementos idiossincráticos que vieram dar origem 
à identidade regional e o forte sentido de pertencimento que ligam as populações campesinas a 
estas terras. 

No entanto, é somente a partir  da reestruturação do Estado brasileiro iniciada com o golpe 
militar promovido por Getúlio Vargas em 1930 com a consequente maio presença do Estado 
e incremento das relações capitalistas de produção na região, particularmente após a sua 
inclusão na área de abrangência da SUDENE no final da década de 1950, que os conflitos de 
interesses econômicos, políticos, sociais e culturais que opõem as comunidades tradicionais 
camponesas e quilombolas aos latifundiários e ao Estado, progressivamente, tornam-se mais 
evidentes. Como buscamos demonstrar no presente trabalho, as políticas pautadas pelo modelo 
desenvolvimentista, incrementadas paulatinamente pelo Estado na região desde meados do 
século passado, sempre foram balizadas por uma visão estreita e equivocada sobre as bases e 
causas do relativo atraso econômico-social da região. (PEREIRA, 2007). Balizadas pela busca 
incessante da integração da região ao modelo latifundista-agroexportador, que ganhará novo 
impulso com o golpe civil-militar de 1964, tais políticas ao invés de resolveram os problemas 
sociais a que se propunham, agravam ainda mais os conflitos sociais que opõem as populações 
rurais pobres às velhas oligarquias e ao emergente agronegócio.  

Limitações e implicações históricas da noção de “direitos humanos” 

Do ponto de vista historiográfico é necessário remontar os conceitos aos contextos históricos 
em que foram cunhados, se consolidaram e no âmbito de determinada abordagem, sob o riso 
de se incorrer em anacrônicos, ou seja, separar arbitrariamente os conceitos dos objetos da 
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pesquisa (BARROS, 2005). No início desse artigo deixamos claro nossa ênfase quanto quais 
são as infrações cometidas pelo Estado aos direitos humanos das comunidades tradicionais 
camponesas e quilombolas do Norte de Minas em nossa abordagem: a negação do direito 
a terra, ao território e a água. Tal decisão não é arbitrária, uma vez que o termo “direitos 
humanos” tem sido usado indiscriminadamente, tanto pela ciência como pelo senso comum, 
resultando numa inequívoca polissemia semântica que, não raro, concorrem para adoção de 
noções demasiadamente vagas ou distorcidas, quando não controversas. 

A noção de direitos humanos não surge como um produto pronto e acabado, emerge 
historicamente como uma noção difusa, como um sentido normativo implícito nas ideias de 
liberdade e igualdade que consubstanciam o advento da Modernidade desde as primeiras 
teorias sociais desenvolvidas pelos pensadores contratualistas até sua forma mais acabada 
condensada no pensamento Iluminista (HUNT, 2009). Pode-se afirmar que o percurso histórico 
percorrido para sua consagração enquanto um conceito universal, pelo menos virtualmente, se 
dá concomitantemente ao processo de consolidação do ideário burguês liberal. Nesse sentido, 
é possível dizer que, em sua gênese, o conceito de direitos humanos carrega um forte sentido 
progressista na medida em que expressava os anseios de transformação que ensejaram as 
transcendentais mudanças econômicas, políticas, sociais, culturais e ideológicas transcorridas, 
particularmente na Europa Ocidental entre os séculos XVII e XIX, que tiveram como protagonista 
a burguesia. Dessa forma, a “Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão” promulgada 
logo após o triunfo da revolução francesa em 1789 emerge como um fato histórico da maior 
importância, uma vez que representa indelével marco da luta pela conquista da liberdade e 
igualdade entre os homens (HUNT, 2009). 

No entanto, uma coisa são os “direitos humanos” promulgados pela burguesia revolucionária 
e outra, bem distinta, a consecução desses princípios por essa mesma classe. Como já advertia 
Marx ao analisar o conturbado cenário político da Europa Ocidental em meados do século 
XIX, já nos eventos do que ficou conhecido como a “primavera dos povos” em 1848 e, com 
maior eloquência no transcorrer das batalhas da Comuna de Paris em 1871, o proletariado e o 
campesinato puderam conhecer as diferenças entre a burguesia na luta pelo poder e a burguesia 
no exercício do poder. 

Com a passagem do capitalismo de sua fase liberal para a sua etapa imperialista no ultimo 
decênio do século XIX a bandeira dos “direitos humanos”, levantada pela burguesia triunfante 
no final do século XVIII, redunda completamente obsoleta. Não que tenha perdido sua validade 
enquanto princípio, mas porque na prática se opunha, representava mesmo um empecilho para 
a consolidação de um sistema social baseado em inauditas violências, na mais desenfreada 
exploração e na imposição da opressão colonial e semicolonial por todo o planeta (HOBSBAWM, 
1995). 

Remontar esse quadro histórico é impreenchível não apenas para discernir o sentido originalmente 
progressista da noção de “direitos humanos” de 1789 daquele instituído pela Declaração 
Universal dos Direitos Humanos promulgada pela Assembleia Geral da Organização das 
Nações Unidas (ONU), em 1948. Trata-se de dois eventos histórica e qualitativamente distintos, 
os quais ensejam duas acepções diferentes sobre os “direitos humanos”. No primeiro caso, a 
burguesia revolucionária ainda que histórica e ideologicamente incapaz de levar a último termo 
os preceitos mais radicais de seu programa devido ao seu próprio caráter de classe exploradora, 
concretamente, se opunha e lutava contra o jugo da dominação feudal e, dessa maneira, alargava 
os horizontes de toda a humanidade no sentido de sua plena emancipação. No segundo, após 
o fim da Segunda Guerra Mundial, as principais potências imperialistas no momento mesmo 
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em que disputavam entre si a hegemonia sobre a condução da política mais atroz a serviço dos 
grandes conglomerados econômicos, eufemisticamente, teciam loas aos direitos elementares 
que prometiam proteger, mas que desrespeitavam deliberada e progressivamente, como uma 
necessidade intrínseca a própria manutenção do sistema imperialista. 

O Norte de Minas no século XXI: dos auspícios desenvolvimentistas à ruína social e 
ambiental

O panorama apresentado anteriormente sobre o desenvolvimento econômico-social do Norte 
de Minas desde o período colonial é imprescindível para a compreensão do momento histórico 
que atravessa a região e os desafios que apresenta às comunidades tradicionais camponesas 
e quilombolas. Da mesma forma, apresenta-se como uma tarefa incontornável e de inegável 
complexidade a necessidade de interpretar as mudanças ocorridas no cenário regional, levando-
se em conta as principais mudanças econômicas, políticas e sociais em curso à nível internacional 
e nacional

Uma primeira questão que salta os olhos ao analisarmos a história regional do Norte de Minas 
é o problema territorial. Em sentido estrito, pode-se afirmar que o problema do controle das 
terras, dos mananciais d`água, das fontes de recursos e riquezas minerais e da biodiversidade, 
apresenta-se, desde os primórdios da colonização da região no século XVII, como a questão 
central. 

Para o colonizador tratava-se, desde esse primeiro momento, fundamentalmente, de controlar 
o território para explorar seu potencial econômico no sentido de gerar riquezas na forma 
de mercadorias. Inicialmente, na busca dos bandeirantes por riquezas minerais até então 
desconhecidas; logo pelo controle das terras para a criação extensiva de gado (iniciado com a 
expansão dos currais pelas margens do São Francisco a partir do Nordeste); posteriormente por 
meio de diferentes ciclos econômicos que demandavam tanto o controle das terras como de sua 
biodiversidade (produção de carvão para siderurgia, monocultura de algodão, monocultura de 
eucalipto, extrativismo predatório da mangaba, entre outros). 

Para as comunidades tradicionais camponesas e quilombolas o problema territorial representou 
sempre um problema de sobrevivência, não apenas material como cultural. A principal forma 
de ocupação espacial da região desenvolvida por tais estratos da população campesina da região 
se deu por meio do apossamento disperso de terras públicas por pequenos grupos de famílias, 
principalmente nas regiões mais longínquas, nos gerais, naquelas localidades onde o latifúndio 
ainda não exercia seu controle. Concomitante a tal forma de ocupação espacial, as populações 
negras descendentes de escravos ocuparam significativas parcelas do território, da mesma forma 
em localidades mais afastadas das localidades já controladas pelos latifundiários. Em ambos 
os casos, tais comunidades desenvolveram uma economia basicamente voltada a sua própria 
subsistência, por meio de relações sociais de produção que combinavam formas de trabalho e 
propriedade individuais e coletivas.  

No período em que as forças produtivas ensejadas pelas relações de produção latifundista 
estiveram circunscritas essencialmente a criação extensiva de gado para o consumo regional 
e um mercado ainda relativamente restrito (mercados da Bahia, Pernambuco, Goiás e, 
secundariamente, o abastecimento da região das minas no centro do estado), a luta pelo controle 
do território opondo as comunidades camponesas e os latifundiários não se apresentava de forma 
explícita. Tão logo as condições econômicas e políticas favoreceram uma maior incorporação 
do sertão ao mercado interno, com a construção das estradas de ferro e das rodovias na primeira 
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metade do século XX, os conflitos pelo controle territorial do Norte de Minas envolvendo as 
comunidades camponesas e os latifundiários acentuam-se progressivamente. 

Uma segunda questão de suma importância para entendimento da dinâmica interna do 
desenvolvimento regional diz respeito ao problema do papel do Estado. Num primeiro momento, 
durante praticamente todo o período colonial e imperial, sua presença era dispersa e seu poder era 
exercido basicamente indiretamente por meio dos coronéis latifundiários. Somente na medida 
em que as relações capitalistas ganham maior vulto no país, particularmente após a década de 
1930, vão se consolidando as instituições estatais nos sertões do Norte de Minas. Durante toda a 
história da região o Estado aparece como elo que une os interesses das oligarquias latifundistas 
a uma emergente burguesia localizada, fundamentalmente, no sudeste do país. Dessa forma, o 
Estado centra sua intervenção na manutenção e expansão da concentração fundiária como base 
da estrutura econômica da região. Podemos pegar como exemplos emblemáticos a concessão 
das sesmarias no período colonial, a legalização das grilagens de terras públicas pela Ruralminas 
e a inversão de capitais para o fomento do agronegócio pela SUDENE. 

À guisa de conclusão 

A questão dos direitos humanos das comunidades tradicionais no Norte de Minas na 
contemporaneidade apresenta duas demandas essências à historiografia regional. A primeira 
diz respeito ao problema da concentração fundiária, o estudo extensivo do desenvolvimento 
econômico-social da região centrado no problema da posse e propriedade da terra. A segunda 
questão está relacionada ao papel do Estado nesse primeiro fenômeno, ou seja, sobre como 
Estado tem atuado no sentido de favorecer a concentração fundiária na região. 

Quanto ao problema do papel da concentração fundiária no desenvolvimento econômico-
social da região é necessário considerar seus aspectos qualitativos e quantitativos. Investigar 
tanto questões como a concentração fundiária em si no decorrer da história da região, como as 
relações sociais decorrentes de tal estrutura fundiária, os processos de luta pela terra e territórios, 
as formas de resistência das comunidades tradicionais camponesas e quilombolas até as 
consequências sociais e ambientais condicionadas ou relacionadas à hegemonia da propriedade 
latifundista. Com relação ao papel do Estado é de fundamental importância buscar compreender 
desde as bases econômicas e políticas nas quais se assentam suas ações no sentido de fortalecer 
a estrutura fundiária da região até as formas concretas em que se manifestam tais ações por 
meio do estudo extensivo da política agrária estatal para a região e sua intervenção concreta nos 
conflitos pelo acesso a terra e a água que opõem as comunidades tradicionais de camponeses e 
quilombolas às classes e grupos de poder que representam os interesses latifundistas na região. 

Dentre esse amplo e complexo espectro de problemas, o período abarcado entre meados ao 
final do século passado aparece como o mais relevante para a pesquisa historiográfica sobre a 
questão dos direitos das comunidades tradicionais do Norte de Minas, tanto pelo seu dinamismo, 
acesso às fontes, mas, principalmente, por sua relevância para a compreensão das questões 
atuais relacionadas à violação e luta pelos direitos humanos das comunidades tradicionais da 
região. Equacionar tais problemas do ponto de vista histórico favorece a construção de um 
conhecimento sólido sobre os conflitos em curso na atualidade, que opõem as comunidades 
tradicionais camponesas e quilombolas ao latifúndio e ao capital monopolista nacional e 
transnacional. 
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