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RESUMO 
 

A pesquisa trata de reflexões qualitativas de campo que têm a Psicologia Sócio Histórica 

como eixo epistemológico norteador e que tem como objetivo geral: levantar, analisar e 

desvelar os sentidos e significados (significações) que as comunidades tradicionais atribuem 

ao processo saúde-doença e à implantação do Parque Nacional das Sempre-vivas. Como 

objetivos específicos: verificar, analisar e desvelar qual a concepção que os povos tradicionais 

que residem na área de abrangência do Parque Nacional das Sempre-vivas têm acerca do 

processo saúde-doença; verificar, analisar e desvelar se os povos tradicionais que residem na 

área de abrangência do Parque Nacional das Sempre-vivas correlacionam o processo de 

saúde-doença com a implantação do Parque Nacional das Sempre-vivas; verificar, analisar e 

desvelar, quais os sentidos e significados atribuídos à implantação do Parque Nacional das 

Sempre-vivas pelos povos tradicionais que residem na área de abrangência do mesmo. A 

pesquisa foi realizada na área de abrangência do Parque Nacional das Sempre-vivas 

localizado na região nordeste do estado de Minas Gerais. Para a construção desse estudo, três 

mulheres representantes de distintas comunidades foram entrevistadas. A entrevista 

semiestruturada centralizada e recorrente foi a técnica de obtenção das informações. Á análise 

de Núcleos de Significações e a análise dos Núcleos Temáticos foram as estratégias analíticas 

utilizadas. Todos os preceitos éticos da Resolução 466/12 foram acatados e garantidos. Ao 

buscar desvelar a relação entre o Parque Nacional das Sempre-vivas e o processo de 

adoecimento dos povos afetados foi necessário entender de onde vinham os conhecimentos e 

as práticas relacionados aos cuidados de saúde, qual a concepção de saúde-doença adotada 

por esses povos, essa busca nos conduziu às avós, bisavós, tataravós detentoras dos 

conhecimentos e praticas relacionado aos cuidados da saúde, nas quais resguardam um 

patrimônio social carregado de significações atribuídas pelos povos nativos destas terras. 

Constatamos que a sobreposição do Parque Nacional das Sempre-vivas em terras 

tradicionalmente ocupadas provocou sofrimento psíquico desencadeado pelo medo e aos atos 

de violência a que foram submetidos, além disso, a repressão das atividades das populações 

habitantes representa o rompimento com o existir desses povos e como consequência, leva ao 

adoecimento.  

Palavras-chave: Psicologia Sócio-Histórica, Povos e Comunidades Tradicionais, Processo 

saúde-doença, Parque Nacional das Sempre-vivas e Unidade de 

Conservação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

ABSTRACT 

 

The research deals with qualitative field reflections that have Historical Partner Psychology as 

a guiding epistemological axis and whose general objective is: to raise, analyze and reveal the 

meanings and meanings (meaning) that traditional communities attribute to the health-disease 

process and the implantation of the Evergreens National Park. As specific objectives: to 

verify, analyze and unveil the conception that the traditional peoples that reside in the area of 

coverage of the Everglades National Park have about the health-disease process; verify, 

analyze and reveal if the traditional peoples who live in the area covered by the Everglades 

National Park correlate the health-disease process with the implementation of the Evergreen 

National Park; verify, analyze and reveal the meanings and meanings attributed to the 

implantation of the Evergreen National Park by the traditional peoples residing in the area 

covered by it. The research was carried out in the area covered by the Evergreen National 

Park located in the northeastern region of the state of Minas Gerais. For the construction of 

this study, three women representatives from different communities were interviewed. The 

centralized and recurrent semi-structured interview was the technique of obtaining the 

information. The analysis of Nuclei of Meanings and the analysis of the Thematic Nuclei 

were the analytical strategies used. All the ethical precepts of Resolution 466/12 were adhered 

to and guaranteed. In seeking to unveil the relationship between Evergreens National Park and 

the disease process of affected peoples, it was necessary to understand where the knowledge 

and practices related to health care came from, what the concept of health-disease adopted by 

these peoples, this search led us to the grandparents, great-grandparents, great-grandparents 

holding the knowledge and practices related to health care, in which they safeguard a social 

patrimony loaded with meanings attributed by the native peoples of these lands. We find that 

the overlapping of the Evergreen National Park in traditionally occupied lands caused psychic 

suffering triggered by the fear and acts of violence to which they were subjected. In addition, 

the repression of the activities of the inhabitants represents the rupture with the existence of 

these peoples and as a consequence, leads to illness. 

 

 

Keywords: Socio-Historical Psychology, Traditional Peoples and Communities, Health-

disease process, Everglades National Park and Conservation Unit. 
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INTRODUÇÃO 

 

A principal fonte das reflexões a seguir é um acumulo da minha história de vida e 

a experiência na trajetória acadêmica e profissional, sobretudo, com os povos do Vale do 

Jequitinhonha. Poder falar sobre minhas vivências acadêmicas e profissionais constitui uma 

oportunidade de revisitar os caminhos trilhados até o momento e a oportunidade de realizar 

uma pesquisa a partir desse ponto de vista.  

Antes de relatar sobre os anseios que perpetuam a pesquisa, tenho o desafio 

proposto por um dos membros da banca de defesa, João Pacheco de Oliveira, antropólogo do 

Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) a demarcar as motivações 

e significados dos fatos estudados. João após ler os agradecimentos da versão enviada à banca 

de defesa percebeu a minha inter-relação com os povos estudados, inter-relação essa que 

sempre foi inspiração para os trabalhos até então realizados, mas essa relação não havia sido 

percebida ou incentivada por outros profissionais. O desafio foi grande, mas sem dúvida 

gratificante, realizar a pesquisa e ao mesmo tempo assumir a identidade de povo não era a 

intenção, mas me veio de presente.   

A minha inquietude se inicia na infância, venho de uma família que tem o 

costume de reunir para rememorar as histórias vividas e as lembranças. Na infância esse gesto 

se repetiu por inúmeras vezes à beira do fogão a lenha, nas idas aos campos em busca de 

lenha, frutas e plantas medicinais e também nas prosas das tapeceiras, momento em que a 

família ou mulheres tapeceiras se reuniam em casa para confeccionar o Tapete Arraiolo para 

uma fábrica estrangeira de Tapetes, na cidade de Diamantina. Naquela época, década de 

80/90, as crianças estavam ali, brincando de tecer, mas atentas às histórias.  

E nesse embalo de conversas a minha mãe, hoje com 78 anos, sempre fez questão 

de trazer as memórias da família.  A minha avó paterna, Vovó Leonídia, parteira, benzedeira, 

raizeira e “índia legítima”. Isso porque ela era filha de pai e mãe indígenas. Na década de 

1930, casou-se com meu avô, José Leandro, e tiveram seus três filhos, sendo dois homens e a 

minha mãe, filha mais nova do casal. José Leandro era um homem negro, simples e de uma 

sabedoria incrível. Raizeiro, benzedor, filho de escravo e mãe “desconhecida”, sabe-se apenas 

que o Vovô Leandro foi criado por fazendeiros ricos da região e que, durante muitos anos, foi 

submetido ao trabalho escravo. O registro do meu avô carrega o nome da família dos 

fazendeiros que o escravizou e no lugar do nome da sua verdadeira mãe tem-se o nome da 

dona da Fazenda. Fato este descoberto por minha mãe somente no inicio da década de 1980, 

ao emitir a certidão de óbito após o falecimento do seu pai. Ainda há muito que ser 
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rememorado dessa história, mas sabemos quão viva ela é dentro de nós, mesmo que ainda 

faltem retalhos para a compreensão do todo. Histórias e fatos esses que faz pulsar muitas 

inquietações e que me leva a muitas buscas. As indagações que minha mãe não sabia 

responder eram sempre finalizadas com a mesma frase: Ah, minha filha! O povo era dos 

escravos e não ligava pra essas coisas. E a sua avó, naquela época não podia dizer de onde 

veio, mas eu sei que é pros lado da Bahia.  

As pessoas que conheciam a história da família, às vezes, referenciava a minha 

mãe como a filha da índia. E é assim que ela passou a se denominar quando alguém 

perguntava quem era a sua mãe. E eu ao tentar levar essa história à diante era sempre 

interrompida pela mesma frase “se for buscar todos nós temos sangue de índio”. Não que isso 

seja mentira, mas nunca me foi permitido honrar publicamente a descendência da minha mãe, 

mas a memória sempre esteve viva nas histórias em família.   

Esses fatos despertaram em mim o interesse e o prazer em escutar as histórias das 

pessoas que trazem memórias que são evitadas e me desperta também os fatos históricos não 

explicitados. Sobretudo, as histórias da região que tendem a ser silenciadas e, portanto, não 

estão citadas em livros, documentos e quando referenciadas são repassadas sobre o ponto de 

vista das famílias que sempre ocuparam lugar de privilégio na sociedade Diamantinense, 

principalmente os livros “clássicos” com histórias da região.   

A relação e o interesse com a atividade garimpeira é herdada do meu pai, 73 anos, 

garimpeiro faiscador durante anos de sua vida me fez perceber a importância dessa atividade e 

muito contribuiu na minha compreensão em distinguir a diferença em ser o faiscador e ser o 

“dono da cata”. Meu avô paterno é descente dos “Reis” que constituíram história na região de 

Curralinho/Extração, distrito de Diamantina. E já a minha avó paterna, ao indagar o meu pai 

de onde ela veio ouvia sempre a mesma resposta: Sua avó é daí mesmo, veio de lugar nenhum 

não! Os “Reis”, sempre foram conhecidos na região pelo acúmulo de riqueza decorrente da 

mineração, no entanto, com o declínio da mineração esse fato foi se tornando cada vez mais 

fragmentado e poucos desses descentes conseguiram manter as riquezas que acumularam com 

a atividade garimpeira. A geração do meu pai, por exemplo, prestou serviços para os próprios 

“Reis”, e naquela época meu pai prestava serviços para um dos seus tios, João Reis, que ainda 

detinha posse sobre as catas de garimpo e “esperteza” suficiente para manter a extração. Digo 

esperteza, porque a moeda de troca era desleal ao trabalho executado, onde meu avô, pai, tios, 

primos e outros moradores do distrito recebiam alimento proporcional ao trabalho e com isso 

dezenas de diamantes encontrados eram trocados por poucos quilos de feijão, arroz e outros.   



  

  13 

 

 Retomando aos tempos de criança, naquele tempo o anseio era buscar desvelar os 

fatos rememorados por minha família e também as controvérsias entre o que minha mãe 

rememorava e as histórias que começava a escutar na escola, ainda no primário. Não cabe 

aqui relatar as histórias que ouvia na escola, mas as que mais me inquietavam eram: “Como 

os bandeirantes chegaram”, “A época da escravidão”, “só tem índio na Amazônia”, “na época 

do garimpo” e tantas outras semelhantes a essas que eram e, ainda são, referenciadas como se 

fossem distante das histórias vividas. Longe dos livros, as professoras, quase todas moradoras 

do bairro discorriam sobre fatos reais e mais próximos às histórias que ouvia em casa. Ao 

mesmo tempo em que parte da história de Diamantina era descrita, do ponto de vista de uma 

pequena elite, em casa, algumas professoras e vizinhos, principalmente os mais velhos, 

traziam o ponto de vista real. E é esse real que me despertada a buscar explicações ou 

justificativas.   

Nos cinco primeiros anos de escola tive a oportunidade de fazer parte de uma 

turma fixa e muitos desses colegas de aula, além de partilhar a sala de aula, partilhavam 

também os laços de amizade construídos nas ruas do bairro em que passei, praticamente, toda 

a minha vida. Nessa época se dava os primeiros contatos com os moradores de Quartel do 

Indaiá, São João da Chapada e Macacos, pois tinha amigos e amigas de todos esses locais. 

Esse ciclo de amizade foi construído na escola e também a partir das relações com os 

vizinhos, pois a rua era habitada, principalmente, por moradores dessas comunidades ora 

citadas e que tinham também casa na cidade.  

Essa situação me motivou ingressar na universidade, acreditava que lá encontraria 

respostas e, no ano de 2003 escolhi o curso de Engenharia Florestal para a busca de meus 

anseios. Naquele momento, o curso de Engenharia Florestal respondia a um desejo de ser 

profissional que atuaria com os povos e com a natureza. Mas o curso me trouxe diversas 

contradições e angustias, sobretudo em relação à ausência e/ou fragmentação das disciplinas 

das ciências sociais e humanas na minha formação. E ao contrário do que esperava, o curso de 

Engenharia Florestal daquela instituição se quer falava em povos ou natureza.   

Longe das salas de aula busquei complementar minha formação acadêmica 

juntamente com os povos do Vale Jequitinhonha. Essa oportunidade se deu graças ao Grupo 

Aranã de Agroecologia, grupo de estudantes criado naquela época em contraposição ao 

modelo de ensino que nos era submetido. Finalizei o curso em 2008 pela UFVJM e no mesmo 

ano fui atuar com os povos do Baixo Sul da Bahia como prestadora de serviços para uma 

instituição de assessoria técnica e política.  
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Tive a oportunidade de atuar, em 2010, enquanto funcionária pública do órgão de 

Meio Ambiente do Estado da Bahia. O desencontro com essa profissão foi maior do que o 

desejo e a certeza de conseguir mudar algo lá dentro. A certeza de não estar mais ali 

aconteceu em uma operação de “combate a trafico de animais silvestres”, onde fui designada 

para a Chapada Diamantina para contribuir em tal ação. E durante a operação passei pelo 

constrangimento de desentender com outros profissionais do trabalho, incluindo os 

profissionais do próprio órgão e de outros. O desentendimento acirrou quando a equipe de 

campo decidiu invadir as moradias de um quilombo a procura de armas utilizadas para a caça. 

Senti uma sensação diferente e me vi como povo daquele povo e não foi diferente, recusei a 

invadir as residências do quilombo e tampouco aplicar qualquer penalidade àquele povo e 

fiquei de longe presenciando umas das maiores brutalidades que, mesmo recusando, me sentir 

participante. Somado às outros desencontros, essa situação foi o bastante para solicitar o meu 

desligamento desse órgão, após dez meses de atuação.   

Dois meses após esse acontecimento, ainda em 2010, ao visitar a família em 

Diamantina, fui convidada por pesquisadores e integrantes do Grupo Aranã de Agroecologia a 

participar de uma audiência pública nos municípios de Serro e Couto Magalhães de Minas, 

que tinha como objetivo ampliar áreas de Unidade de Conservação na região de Diamantina e 

unir dois parques Estaduais - Parque Estadual do Rio Preto e Parque Estadual de Santo 

Antônio do Itambé. A área de interesse do Estado sobrepunha centenas de comunidades 

tradicionais que residem e exercem diversas atividades, principalmente o extrativismo, 

sobretudo a “panha” de flores. Percebi nessa audiência que a restrição da politica ambiental 

estava para além daquela situação da Bahia que eu estava vivenciando, os povos estavam 

sendo subalternizados pela racionalidade dos órgãos ambientais. 

A oportunidade em atuar com povos de diferentes situações e distante do meu 

espaço de convivência despertou um olhar diferenciado para os povos do Vale do 

Jequitinhonha. O que antes eram situações recorrentes e comuns tomaram conotações 

diferentes e comecei a reconhecer e identificar as especificidades dos povos que conhecia no 

Vale do Jequitinhonha, sobretudo na região de Diamantina.   

Em maio de 2011, voltei para Diamantina e iniciei uma nova caminhada em 

comunidades rurais no Vale do Jequitinhonha, através do Núcleo de Agroecologia e 

Campesinato da UFVJM (NAC/UFVJM), constituído por professores, técnicos e estudantes. 

A atuação nessa instituição se deu entre 2011 e 2014 e nesse período muitas atividades foram 

desenvolvidas junto aos povos que residem nas comunidades rurais da região. Com essa 
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atuação, a partir de 2011, inicia a minha trajetória enquanto profissional com as comunidades 

atingidas pelo Parque Nacional das Sempre-vivas. Nesse período, iniciava também o 

desvelamento dos conflitos envolvendo os Parques na região.  

As situações de conflitos e disputas territoriais em decorrência da criação de 

Unidades de Conservação (UC), sobretudo as da categoria proteção integral, em sobreposição 

a territórios de povos e comunidades tradicionais têm sido recorrente no Brasil. Notadamente, 

esse processo desencadeia uma série de questões, algumas delas serão abordadas neste estudo.  

As áreas destinadas à criação de unidades de conservação, geralmente, são áreas 

que foram ao longo de muitos anos conservadas pelos povos que ocupam tradicionalmente e 

desenvolvem historicamente múltiplas relações com a natureza. Ao determinar certa região 

para se criar uma unidade de conservação sem considerar a multiplicidade dessas relações que 

existem entre os povos e as significações dos espaços, há um rompimento com as relações ser 

humano-natureza, o que faz emergir uma situação conflituosa entre povos/comunidades e o 

Estado, esse último, representado pelos órgãos gestores. 

No Vale do Jequitinhonha região nordeste de Minas Gerais, as terras descritas por 

Costa-Filho (2008) como terras tradicionalmente ocupadas pelos povos que se constituíram 

sob a Cordilheira do Espinhaço foram sobrepostas pelo Parque Nacional das Sempre-vivas 

(Parna das Sempre-vivas) fazendo emergir conflitos que serão descritos ao longo desse 

estudo. 

Essa sobreposição de terras e territórios aconteceu em uma porção da cordilheira 

do Espinhaço, também denominada como serra do Espinhaço, que Saad (1996) caracteriza 

como um conjunto de terras altas que se estende por mais de 1000 quilômetros entre os 

estados de Minas Gerais e Bahia, extensão dividida geograficamente como porção meridional 

e porção setentrional. De acordo com Farid, et al.,  (2011) a porção meridional inicia na 

região conhecida como Serra do Cipó, proximidades de Belo Horizonte, e prolonga-se 

ininterruptamente até a região do município de Diamantina e Olhos D‟ Água, onde ocorre um 

“mergulho” dessa serra por aproximadamente 30 km e volta a aflorar na altura do paralelo 17° 

30‟S, em Minas Gerais e se estende por um prolongamento continuo até a Chapada 

Diamantina na porção centro-oriental da Bahia. 

Segundo SAAD (1996), a altitude média da superfície da porção Meridional situa-

se em torno de 1.200 m, com ponto máximo em 2.060 metros. As terras altas que compõem o 

Espinhaço proporcionaram características bastante singulares, caracterizadas pelas formações 

de campos rupestres ou campos de altitude e pelas ricas estratégias desenvolvidas para co-
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criar vidas nessa singularidade. Em decorrência da implantação da Unidade de Conservação 

de Uso Integral, no ano de 2002, os povos que historicamente ocuparam essas terras passaram 

a sofrer restrições das práticas que caracterizam os seus modos de vidas, em decorrência das 

proibições de uso da natureza, sobretudo das atividades exercidas historicamente sobre a 

Serra. As atividades exercidas são bastante diversificadas – extrativismo, caracterizado pela 

coleta de folhas, flores e frutos secos do cerrado, em destaque a coleta da flor sempre-viva, 

extrativismo de plantas alimentícias e medicinais, faiscar/garimpar, plantar roça, manejar o 

gado, atividades de cuidados da saúde e atividades domésticas – e, portanto, as áreas que 

passaram a ser restritas pelo Parna das Sempre-vivas possuem outros significados para esses 

povos, que diferem dos interesses do Estado e serão compartilhados no decorrer deste estudo.  

A área que foi delimitada pelo do parque abrange 4 municípios de Minas Gerais, 

Diamantina, Olhos D‟Água, Bocaiuva e Buenópolis e alcança uma área de 124 mil hectares 

somada à área restrita pela Zona de Amortecimento, que segundo o plano de manejo desta 

UC, a proposta de Zona de Amortecimento do Parna das Sempre-Vivas é de três quilômetros 

a partir da poligonal da UC. Segundo a Lei no 9.985/00, em seu Artigo 2º item XVIII, a Zona 

de Amortecimento é “o entorno da unidade de conservação, onde as atividades humanas estão 

sujeitas às normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos 

negativos sobre a UC”. 

Durante quatros anos de atuação junto a esses povos foi possível vivenciar o 

cotidiano das comunidades, o processo de luta e resistência, e ainda, as atrocidades às quais 

estão submetidas. Essa atuação com os atingidos pelo Parque se intensificou em 2014 quando 

aprovamos, através do Instituto Bateia, um pequeno projeto que tinha como objetivo fazer o 

levantamento da real situação das comunidades atingidas pelo Parque Nacional das Sempre-

vivas. No mesmo período, paralelo a essa ação, contribuí no levantamento realizado pelo 

Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais da universidade Federal de Minas Gerais 

(GESTA/UFMG) que culminou no Diagnóstico sobre Comunidades Tradicionais das 

imediações e dentro do Parque Nacional das Sempre-vivas. Paralelo a essas ações foi 

constituído Grupo de Trabalho (GT) para estudos visando à redefinição dos limites e da 

categoria da unidade de conservação, na qual fiz parte enquanto representante do Instituto 

Bateia
1
. Todas essas ações culminam em uma audiência publica realizada na cidade de 

Diamantina e na elaboração de uma proposta de recategorização da unidade.   

                                                 
1
 O Instituto Bateia é uma organização sem fins lucrativos que atua na região de Diamantina outros municípios 

do Vale do Jequitinhonha com a formação técnica e política de comunidades tradicionais da região. Essas ações 

perpassam pela valorização das questões culturais desses povos e comunidades.  
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Alguns fatores em 2014, incluindo a finalização dos projetos que desenvolvia com 

essas comunidades, me distanciaram das atividades realizadas com essas comunidades. Esse 

rompimento com a principal atividade de trabalho que vinha sendo desempenhada, somado a 

vários outros processos pessoais trouxeram um apanhado de reflexões que me levaram ao 

adoecimento. Embora tenha passado por processos de sofrimento emocional, sou muito grata 

a esse processo, pois busquei nesse desequilíbrio uma forma de observar e dar escuta a outras 

pessoas que estão vulneráveis ao processo de adoecimento.  

E vi na proposta de estudo a oportunidade de oferecer escuta as pessoas a quem 

tenho muita admiração e respeito. Paralelo aos estudos da pesquisa, busquei diversas práticas 

de saúde que me ajudaram a reestabelecer a minha integridade entre o corpo, a mente e o 

espírito. Essa entrega e busca pela cura me trouxe uma expansão da consciência, na qual sou 

muito grata e me permitiu utilizar da minha intuição a favor das técnicas de cura e ao final 

desse ciclo, além de mestra também trago na bagagem a profissão de terapeuta.   

Além dessas questões, a opção em pesquisar questões relacionadas ao Parna das 

Sempre-Vivas é bastante incitante. A UC protagoniza um dos principais conflitos envolvendo 

povos e comunidades tradicionais e unidades de conservação, sendo referência de resistência 

ao esbulho territorial provocado pela implantação de UC‟s, cuja categoria é de proteção 

integral. As restrições e proibições de uso das terras tradicionalmente ocupadas fizeram 

emergir uma diversidade de conflitos entre os povos e o Estado que, no nível local são 

representados pelos gestores do ICMBio responsável  pela gestão do Parna Nacional das 

Sempre-vivas.  

A luta pelo direito de exercer os modos de vida, sobretudo acessar as áreas de 

campos, lapas, rios e outros lugares, após 2007, depois de emergir o conflito com o parque 

passou a ser a principal reivindicação desses povos e as ações dialogavam com essas 

temáticas. No entanto os assuntos relacionados ao uso das plantas medicinais, as histórias das 

benzedeiras e das parteiras, como eles se sentiam vivenciando todo esse processo eram 

assuntos que me envolviam. As idas em campo eram sempre as mais motivadoras e nos 

intervalos das atividades dedicava horas de prosas com os mais antigos das comunidades e 

também com as mulheres. Durante as atividades de campo, pernoitar nas casas das famílias 

era sempre prazeroso e enriquecedor, onde as conversas descontraídas, quase sempre à beira 

do fogão a lenha nos permitiam ir além e prosear sobre as histórias que compunham a 

totalidade daqueles lugares.   
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Nessas prosas e em outros depoimentos muitas foram às vozes que relataram 

sobre pessoas que, perante a restrição de suas práticas cotidianas, perderam a liberdade e 

tiveram a saúde comprometida. Assim, no sentido de compreender aspectos subjetivos 

envolvidos nas possíveis correlações entre o processo saúde-doença e a implantação do Parna 

Sempre-vivas, surgiu o interesse do desenvolvimento desta pesquisa.     Antes da elaboração 

da proposta de pesquisa, buscamos por trabalhos semelhantes, ou seja, que tivessem como 

objeto a relação entre a implantação do Parna das Sempre-vivas com o processo saúde-doença 

dos povos que mantém relação com aquela região. Os caminhos pesquisados apontaram para 

uma lacuna acerca desta temática, podendo o referente estudo trazer uma contribuição em 

determinado campo científico. Para tanto, a Psicologia Sócio- Histórica, com sua concepção 

de ser humano, mundo e ciência e seu arcabouço teórico-metodológico foi escolhida como 

norteadora da pesquisa. A Psicologia Sócio-Histórica está fundamentada no materialismo 

histórico dialético, permitindo abordar os fenômenos psicológicos e realizar as reflexões no 

processo de movimento e mudança. As categorias teórico analíticas que ajudaram a pensar as 

questões foram: atividade, identidade, sentidos e significados.  

Para compreender as relações propostas nesse estudo foram feitas análises dos 

sentidos e significados atribuídos às falas de representantes desses povos, pois segundo 

Vigotski, os significados das palavras e das coisas são construídos ao longo da história da 

humanidade e, portanto, se desenvolvem e se transformam, com base nas relações dos 

indivíduos com o mundo social e material em que vivem, pois o significado da palavra 

propicia a mediação simbólica entre o indivíduo e o mundo real. 

Realizar esse estudo a partir da história oral, nos possibilitou dar escuta a um povo 

que teve a sua história silenciada por intensos processos de opressões que se arrastam por 

mais de 300 anos. O que nos leva a entender que as comunidades que se constituíram nessa 

porção da Cordilheira do Espinhaço foram evitadas nas “memórias enquadradas” descritas por 

Pollak (1989) e muito recente tem tido voz na historiologia. Além da memória, o que se 

mantém vivo nessa região é a diversidade que resultou de todo o processo de constituição 

desses povos.  Essa diversidade está expressa nos modos de ser e viver destes povos. Onde se 

constituiu um campesinato único e se destacam como povos e comunidades tradicionais com 

uma matriz ancestral comum. 

Compreendemos que as significações que os representantes das comunidades 

atribuem ao processo saúde-doença decorrentes da implantação da UC devem ser essenciais 

para a elaboração de políticas públicas inclusivas e que garantam a esses povos o direito de 
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usufruir das suas terras tradicionalmente ocupadas. Nesse sentido, a interlocução com 

representantes das comunidades tradicionais no estudo contribuirá com a construção de 

conhecimentos que poderão subsidiar políticas públicas inclusivas que levem em 

consideração o processo de saúde-doença dos povos que residem na área de abrangência do 

Parna das Sempre-vivas e/ou vivenciaram ou vivenciam situações semelhantes às dos povos 

que tiveram suas vidas limitadas pelo parque.  

Para a coleta de informações realizaram-se entrevistas semi-estruturadas, 

centralizadas e recorrentes com três mulheres representantes de distintas comunidades que 

mantêm relação com a área sobre restrição pelo parque, quais sejam: Comunidade de 

Macacos, Comunidade Quilombola de Quartel do Indaiá e São João da Chapada. 

As conversas aconteceram em diferentes locais escolhidos pelas mulheres. 

Realizar esse diálogo em locais escolhidos pelas próprias mulheres me permitiu adentrar mais 

uma vez cotidiano das mesmas e fazer a conversa ali mesmo onde a vida seguia seu fluxo. 

Essas conversas se deram à beira do fogão, no quintal e no escritório de trabalho. Mesmo não 

estando vinculada a nenhuma instituição, no período da pesquisa, todas as mulheres fizeram 

questão de explicitar que não estavam abertas a ter esse diálogo com uma pessoa 

desconhecida e a confiança a mim depositada era consequência da relação de proximidade 

que foi construída ao longo desses anos.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Levantar, analisar e desvelar os sentidos e significados (significações) que os povos 

tradicionais  atribuem à implantação do Parque Nacional das Sempre-vivas e sua relação com 

o processo saúde-doença. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Verificar, analisar e desvelar qual a concepção que os povos que residem na área de 

abrangência do Parque Nacional das Sempre-vivas têm acerca do processo saúde-doença; 

• Verificar, analisar e desvelar quais os sentidos e significados (significações) atribuídos ao 

processo de implantação do Parque Nacional das Sempre-vivas pelos povos tradicionais que 

residem na área de abrangência do mesmo; 

• Verificar, analisar e desvelar se os povos tradicionais que residem na área de abrangência do 

Parque Nacional das Sempre-vivas correlacionam o processo de saúde-doença com a 

implantação do Parque Nacional das Sempre-vivas; se houver correlação qual/quais é/são 

ela/elas. 
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1 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS ORIENTADORES DA PESQUISA 
 

[...] a elaboração do problema e do método se desenvolvem conjuntamente, ainda 

que não de modo paralelo. A Busca do método se converte em uma das tarefas de 

maior importância na investigação. O método, nesse caso, é ao mesmo tempo 

premissa e produto, ferramenta e resultado da investigação (VIGOTSKI, 

1931/1995,p. 47). 

 

De acordo com Molon (2008), nas investigações psicológicas, o método tem a 

função de articular (de modo explícito ou implícito) o objeto, o problema, o referencial 

teórico e os procedimentos metodológicos e ainda a relação entre pesquisador e pesquisado, 

as possibilidades de análise e as reflexões e considerações possíveis.  

É importante destacar que o olhar da pesquisadora aqui jamais é neutro, 

possibilitando que seja direcionado por pressupostos, permitindo que esse olhar seja datado, 

histórico e social. Como aponta Minayo: 

Qualquer estudo da realidade, por mais objetivo que possa parecer, por mais 

“ingênuo” ou “simples” nas pretensões, tem a norteá-lo um arcabouço teórico que 

informa a escolha do objetivo, todos os passos e resultados teóricos e práticos. 

(MINAYO, 2000, p. 37)  

 

A escolha dos procedimentos metodológicos contribui para a realização da 

análise, à medida que eles orientarão a pesquisadora na apropriação de um suporte teórico 

necessário para a construção de uma concepção de ser humano e mundo e para a construção 

de uma análise rica em aspectos interpretativos, “sustentados pelo contato, tanto do sujeito 

quanto da pesquisadora, com recursos de sensibilização que atingem o sujeito em maior 

profundidade e completude, ou seja, em sua cognição, afetos e atividades” (SILVA & 

DAVIS, 2016 p. 50-51).  
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1.1 A pesquisa em psicologia sócio-histórica 
 

"é somente em movimento que um corpo movimenta”.  

 

Vigotski (1991, p. 45) 

 

Esta é uma proposta de pesquisa qualitativa de campo que tem a Psicologia Sócio 

Histórica como eixo epistemológico. É a partir dos dizeres acima que teceremos as 

considerações reflexivas a respeito dos preceitos que nos guiam. 

A pesquisa qualitativa surge como demanda e contraposição às formas positivista 

de se fazer pesquisa que culminou em um modelo quantitativo e descritivo, caracterizado 

como um positivismo ateórico. A ciência positivista, que ainda domina muitas pesquisas 

atuais, “impunha um conceito de ciência centrado na acumulação imediata de dados, por meio 

de evidências observáveis e/ou estatísticas quantificáveis, suscetíveis de atos de verificar” 

(GONZÁLES REY, 2005, p. 1).  

Para Vigotski (1991, p. 45) pesquisar significa constituir o processo de 

desenvolvimento de algo, “descobrir sua natureza e sua essência”:  

 

Numa pesquisa, abranger o processo de desenvolvimento de uma determinada coisa, 

em todas as suas fases e mudanças - do nascimento à morte - significa, 

fundamentalmente, descobrir sua natureza, sua essência, uma vez que é somente em 

movimento que um corpo mostra o que é. Assim, o estudo histórico do 

comportamento não é um aspecto auxiliar do estudo teórico, mas sim sua verdadeira 

base (VIGOTSKI, 1991, p. 45). 

 

Vigostiski (1991, p. 44) apresenta três princípios básicos, já citados, que são a 

base de uma abordagem na análise sócio-histórica. Segundo ele, esses princípios auxiliam na 

superação dos modelos tradicionais baseados em estímulo-resposta utilizados pela Psicologia 

positivista. 

1
o
Analisar processos e não objeto. Esse princípio refere-se à distinção entre 

análise de um objeto e a análise de um processo. A análise do processo “requer uma 

exposição dinâmica dos principais pontos constituintes da história dos processos”. Em outras 

palavras, ao substituir a análise de um objeto pela análise do processo é possibilitado à 

pesquisadora a reconstrução de cada estágio no desenvolvimento constituintes da história dos 

processos. 

2
o 

Explicação versus descrição. De acordo com Vigotski, “a mera descrição não 

revela as relações dinâmico-causais reais” implícita/oculta ao fenômeno. Esse princípio parte 

da ideia da explicação do fenômeno a partir de sua origem, de sua história de constituição e 
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não na sua aparência externa. Esse tipo de análise busca desvelar a essência dos fenômenos 

psicológicos em vez de suas características perceptíveis. Assim como na Sócio-Histórica, 

nesse estudo não nos interessa que a descrição da experiência provoque uma resposta imediata 

e automática dos fatos. A explicação dos fenômenos só é possível se considerarmos as 

manifestações externas das coisas.  

3
o 

Comportamento fossilizado. Essas formas fossilizadas podem ser entendidas 

também como processos psicológicos automatizados ou mecanizados. Um processo que se 

mantém mecanizado “perde sua aparência original, e a sua aparência externa nada nos diz 

sobre a sua temática interna”. E a consequência desse caráter automático/mecanização é a 

criação de dificuldades para alcançar uma análise psicológica real, que leve em consideração 

os fatores sociais constituintes desse processo; a “forma fossilizada é o final de uma linha que 

une o presente ao passado, os estágios superiores do desenvolvimento aos estágios primários” 

(VIGOTSKI, 1991, p. 45). 

Concordamos com Gonzalez Rey (2005, p. 05) ao afirmar que a construção do 

conhecimento é defendida pela epistemologia qualitativa, e, para garantir essa afirmação é 

necessário compreender a pesquisa como um processo de comunicação e diálogo. Essa 

afirmação “implica compreender o conhecimento como produção e não como apropriação 

linear de uma realidade” apresentada ao/a pesquisador/a. 

Concordando com Vigotski e demais estudiosos que levam em consideração os 

princípios e essência sugeridos pela Psicologia Sócio-Histórica. Para Molon, (2008) a 

Psicologia sócio-histórica:  

 

[...] mostra-se extremamente útil e promissora no sentido das rupturas, das 

transformações e da consolidação de referenciais teóricos, metodológicos, 

filosóficos, estéticos e éticos que contemplem e promovam superações das 

determinações externas e internas do ser humano e da sociedade. Defende-se a 

necessidade de relações estéticas e éticas pautadas pela experiência, sensibilidade e 

acolhimento às diferenças que caracterizam a condição humana, bem como a 

necessidade da produção de práticas psi potencializadoras da vida, comprometidas 

com a criação de formas novas de existência singulares e coletivas, e com a 

resistência às diversas formas de dominação, exclusão e servidão. 

 

Após essas considerações, entendemos que a pesquisa qualitativa de campo 

deverá ser capaz de analisar e desvelar as várias determinações constitutivas e ainda as 

mediações que a constituiem, procurando a aproximação da essência desse fenômeno e nesse 

sentido responder a indagação se há alguma relação entre a criação do Parque Nacional das 

Sempre-vivas e o processo de saúde/doença das/dos Apanhadores de Flores Sempre-vivas. 

Havendo, qual é essa relação?  
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 Em seguida será descrito o entendimento do local da pesquisa, das fontes de 

informações (sujeitos e documentos), assim como as técnicas e os instrumentos, que 

utilizamos para o alcance e produção das informações que estão imbuídas no objeto de estudo.   

 

1.1.1 Cenário da Pesquisa 

 

Concordamos com Coutinho (2015), ao expor que “a ideia de cenário ultrapassa a 

noção de local da pesquisa, uma vez que o apreendemos não apenas como espaço físico, mas 

abarca as relações e movimentos”. Segundo González Rey (2005), o cenário é o espaço social 

onde é caracterizado o desenvolvimento da pesquisa e possibilita o envolvimento dos sujeitos 

na pesquisa.  

Nesse estudo, é difícil resgatar o marco legal da construção dessa pesquisa, pois 

ao longo de anos em que a pesquisadora atuou junto aos apanhadores de flores Sempre-vivas, 

assim como outras identidades de povos que se autoafirmam nessa região, relações afetivas se 

construíram e impulsionaram a construção do objeto de pesquisa. As inquietações que até 

então eram da pesquisadora foram, pela primeira vez, compartilhadas com as apanhadoras de 

flores em uma atividade realizada pela Comissão em Defesa dos Direitos das Comunidades 

Extrativistas – CODECEX, uma exposição de fotos dos apanhadores de flores Sempre-vivas, 

realizada em Diamantina, no Teatro Santa Izabel no dia 06 de maio de 2016. Esse evento 

caracterizou-se pela mostra de filmes, exposições de fotografias a respeito dos apanhadores de 

flores, e como não poderia ser diferente, estavam presente as lideranças e outros moradores 

das comunidades apanhadoras de flores.  

Durante o evento, em conversas informais, a pesquisadora apresentou a proposta 

da pesquisa para 3 (três) lideranças de comunidades apanhadores de flores, proposta essa que 

ainda estava em construção. Esse primeiro contato foi no intuito de socializar, acolher 

sugestões e dialogar sobre a proposta. As representantes consultadas entenderam que se trata 

de uma proposta importante e muito necessária, pois não há estudo que faz essa relação e na 

visão delas, são fatos relatados, mas nunca houve tentativa de buscar ter mais compreensão, 

embora sejam questões recorrentes.  

No ato da conversa, outras duas lideranças indagaram sobre a proposta e falaram 

da importância e necessidade em realizar um estudo semelhante a esse também em suas 

comunidades, porém a proposição não pode ser acatada nesse momento, pois essas 

comunidades, embora sejam apanhadores de flores Sempre-vivas, estão inseridas em 

contextos diferentes e o tempo não era suficiente para estudar os processos que constituem o 
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fenômeno dessas comunidades sobre esse tema, mas não poderia deixar de registrar essa 

demanda, dada a importância dos fatos.  

 Ao final da conversa ficou acordado que no momento oportuno essas pessoas 

seriam integradas nos processos de construção do conhecimento. Nesse sentido, o cenário 

entendido nessa pesquisa é compreendido como o lugar onde foram obtidas e construídas as 

informações sobre o objeto de estudo, sendo as comunidades que sofrem interferência do 

Parque Nacional das Sempre-vivas e os espaços por elas frequentados.  

Dessa forma, a pesquisa foi realizada na área de abrangência do Parque Nacional 

das Sempre-vivas. Como vimos, o Parque Nacional das Sempre-vivas abrange quatro 

municípios: Diamantina, Bocaiuva, Olhos D‟Água e Buenópolis. Desses municípios, as 

comunidades que mantém algum tipo de relação com a área dessa unidade de conservação 

são: Quartel do Indaiá, Macacos, Macaquinhos, Vargem do Inhaí, Pé de Serra, Curimataí, 

Braúna, Lagoa da Pedra, PA Betinho, PA 2 de Julho, Açude, Timburé, Contagem, Boa Vista e 

outras. Para essa pesquisa 3 (três) dessas comunidades foram convidadas a participar do 

processo de construção do conhecimento, quais sejam: Macacos, Quartel do Indaiá e São João 

da Chapada, município de Diamantina. 

 

1.1.2 Fontes de Informações 

 

Nas pesquisas qualitativas a escolha da fonte de informação se dá de forma 

intencional, onde a equipe de pesquisa avalia as diversas possibilidades e escolhe os 

elementos que sirvam para obter informações que contribuirão com a construção do 

conhecimento. Concordamos com Gomes (2016) ao afirmar que fonte de informação é todo e 

qualquer elemento que sirva para a obtenção de conhecimento sobre o fenômeno estudado.  

 

Os sujeitos 

 

O Sujeito na Psicologia-sócio Histórica é compreendido como aquele ou aquela 

que se constituiu na relação dialética com o social e a história. “Há necessidade de entender a 

relação entre história individual, aquela que é diretamente experimentada pelo sujeito 

individual e a história social, a história do mundo” (MACHADO, 2014, p. 75) 

Os estudos realizados por Molon (2008) mostram que o sujeito psicológico não 

pode ser visto como um ser homogêneo, atomizado e uniforme, mas sim como uma unidade 

na diversidade e na multiplicidade, contraditória e mutável. Perceber o sujeito enquanto ser 
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constituído historicamente e dialeticamente permite a superação da visão fragmentada e 

dicotomizada da realidade social e da concepção de ser humano como algo apartado e 

retalhado e, ao mesmo tempo, acabado e imutável. Como afirma Vigotski (1984/1991), 

“estudar alguma coisa historicamente significa estuda-la no processo de mudança; esse é o 

requisito básico do método dialético”. 

Concordamos com Molon (2008) e Gonzalez Rey (2005) quando dizem que os 

sujeitos de pesquisa não são definidos ao acaso, mas expressam significações construídas e 

compartilhadas antes do ato em si da pesquisa. Para Gonzalez Rey (2005), o importante e 

legítimo é eleger aqueles ou aquelas que terão condições de ter uma participação mais 

significativa em relação aos objetivos da pesquisa.  

Em relação ao número de sujeitos estamos dispostos a enfrentar as críticas que 

reinam no mundo científico e concordamos com Gonzalez Rey (2002) ao apresentar 

informações suficientes para compreender que a pesquisa científica não é legitimada pela 

quantidade de participantes a serem estudados e sim pela qualidade e aprofundamento das 

informações. 

 
A generalização se define pela capacidade explicativa alcançada sobre uma 

diversidade de fenômenos. Dá-se, portanto, pela capacidade de desvelamento das 

mediações constitutivas do fenômeno pesquisado, contribuindo qualitativamente no 

curso da produção teórica. O conhecimento produzido seja a partir de um sujeito, 

uma escola, um grupo, constitui-se, pois, em uma instância deflagradora da 

apreensão e do estudo de mediações que concentram a possibilidade de explicar a 

realidade concreta (AGUIAR, 2007, p. 139).   

 

Os sujeitos individuais selecionados serão uma via essencial para o 

aprofundamento das informações implicadas no desenvolvimento do modelo teórico em 

construção (GONZALEZ REY, 2005).     

 

É essa diversidade e riqueza de informações que nos permite sair de respostas 

intencionalmente significadas e expressas em um questionário, para entrar em um 

material diferenciado, contraditório e carregado de emotividade que é a forma real 

com que aparecem os sentidos subjetivos (GONZALEZ REY, 2005, p.111). 

 

Ao falar do sujeito da pesquisa é impossível não relembrar a trajetória de vida que 

possibilitou, antes mesmo da proposta deste estudo, uma interação entre pesquisadora e os 

interlocutores. Essas relações de experiências vividas no dia-a-dia com os/as apanhadores/as 

de Flores Sempre-vivas (em encontros, reuniões, congressos, festejos, feiras, etc.), revelam a 

complexidade das relações sociais embutidas nesse procedimento de estudo e análise e, ao 
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mesmo tempo é motivador pela possibilidade de escutar e permitir que muito do ainda não 

dito possa ser desvelado nesse processo.  

Após essas considerações, a pesquisa busca ouvir os povos que historicamente 

fazem uso dos espaços delimitados pelo Parna Sempre-vivas, estimados em aproximadamente 

2.494
2
 pessoas, a partir de relatos de 3 (três) Apanhadoras de Flores Sempre-vivas moradoras 

da área de abrangência do Parque Nacional das Sempre-vivas, sendo duas delas moradoras de 

comunidades que estão inseridas na área de entorno do Parque (Quartel do Indaiá e Macacos) 

e uma é moradora do distrito de São João da Chapada, porém a família ainda reside no 

interior do PARNA Sempre-vivas, município de Diamantina. Ressalta-se que, ao entrar em 

contato com as líderes comunitárias, foi informado pelas próprias lideranças que uma das 

comunidades (Macaquinhos), eleita na etapa de elaboração da proposta da pesquisa, conta 

atualmente com uma família moradora, sendo que essa atualmente mora em outra 

comunidade. Diante desse fato foi sugerida pelas lideranças a inserção de São João da 

Chapada para compor as três comunidades que contribuirão com a pesquisa.   

Optou-se por realizar a entrevista com lideranças comunitárias, por entender que 

esses sujeitos, além de contar a sua história, trazem consigo os relatos de tantos outros 

comunitários, pois além de serem sujeitos constituídos socialmente, ocupam um cargo 

comunitário que possibilita terem acesso a informações de toda a comunidade e de 

comunidades vizinhas, por ocuparem um posto de liderança. Nesse sentido, os sujeitos 

escolhidos terão condições de representar, não somente suas respectivas comunidades, mas as 

relações que são construídas com as demais comunidades que permutam pelo cenário do 

estudo. Alguns critérios foram seguidos para que o sujeito contribua com a pesquisa, quais 

sejam: apanhadores de flores Sempre-vivas que aceitaram o convite em participar da pesquisa 

e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e as condições nele 

estabelecidas.  

Uma das pessoas entrevistadas, ao final, informou que nunca coletou a flor de 

sempre viva propriamente dita, entretanto é filha de apanhador de flores sempre viva e como 

extrativista realizou a coleta de outros produtos na área de abrangência do Parque Nacional 

das Sempre-vivas. Além disso, como liderança da comunidade traz consigo toda a história da 

mesma. E ainda, veremos a seguir, que ser apanhador de flores Sempre-vivas inclui uma 

diversidade de questões que caracterizam essa identidade, no sentido de autoafirmação, pois 

                                                 
2
 Informações obtidas a partir do diagnóstico realizado pela equipe do Projeto Mapeamento de Povos e 

Comunidades Tradicionais de Minas Gerais-Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais sob autoria de Costa-

Filho (2014a). 
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ainda é uma identidade relativamente nova se comparada com a atividade realizada sendo, 

portanto, autoafirmada por uns e por outros não.   

 

Documentos 

 

São considerados documentos “quaisquer materiais escritos que possam ser 

usados como fonte de informação sobre o comportamento humano” (Philips, 1974, p. 187). 

Mazzotti e Gewandsznajder (2002, p. 169), complementa a afirmação acima e define 

documento como sendo qualquer registro escrito que possa ser usado como fonte de 

informação, tais como regulamentos, atas de reunião, livros de frequência, relatórios, 

arquivos, pareceres, etc. Assim, nesse estudo se utilizará informações de documentos que 

serão articulados com as informações produzidas nas entrevistas, com a finalidade de permitir 

aprimoramento e refinamento analítico. 

 

1.1.3 Das técnicas e instrumentos 

 

De acordo com Murta (2008, p. 73), são consideradas técnicas em pesquisas uma 

situação e/ou recurso que no contexto da relação da pesquisa, possibilita ao sujeito expressar. 

“Técnicas utilizadas em pesquisas qualitativas devem envolver os sujeitos emocionalmente e 

facilitar a expressão de sentidos subjetivos dos mesmos”. Nesse sentido as técnicas utilizadas 

para obtenção das informações foram a entrevista semiestruturada, centralizada e recorrente 

que, serão descritas a seguir.  

Já os instrumentos referem-se ao “objeto, em geral mais simples do que o 

aparelho, que serve de agente mecânico na execução de qualquer trabalho”. (FERREIRA, 

2010, p. 431). Assim, os instrumentos metodológicos utilizados para a aplicação das técnicas 

no processo de investigação foram o gravador digital, bloco de anotações e caneta.  

Ouvir as vozes durante as análises das informações e reflexões sobre as mesmas 

contribuiu com o desvelar de muitos significados imbuídos naquelas vozes.  E ainda a 

possibilidade de resgatar as vozes durante as análises das informações possibilitou a captura 

dos processos imbricados na investigação.  Embora o gravador digital seja um instrumento 

que contribui na aplicação das técnicas utilizadas nessa pesquisa, esse não captura, por 

exemplo, algumas emoções expressas durante a entrevista, assim sendo, utilizou bloco de 
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anotações e caneta para registrar as informações adicionais pertinentes ao processo a ser 

desvelado.   

Após essas considerações, serão descritas as técnicas utilizadas nessa pesquisa 

que auxiliaram na produção de informações: as entrevistas semiestruturada, focal e recorrente. 

 

 

Entrevistas 

 

Para Freitas (2007, p. 37) “a entrevista no âmbito da pesquisa qualitativa de cunho 

Sócio Histórico, tem a possibilidade de ser compreendida como uma produção de linguagem”, 

essa produção de linguagem é possibilitada pela interação verbal entre entrevistador e 

entrevistado, sendo a mutua compreensão o seu objetivo principal.  

Concordamos com Molon (2008), ao afirmar que o interrogatório não é uma 

“superestrutura” do experimento, mas uma parte integrante do processo de produção de 

conhecimento. Entende-se que as entrevistas, por exemplo, não se constituem algo artificial 

ou um experimento empregado para rotulá-las em padrões ou modelos pré-definidos ou 

transcendentes à experiência vivida.   

Como bem descreve Minayo (2000), entrevistar não significa uma conversa 

despretensiosa e neutra, ela “se insere como meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, 

enquanto sujeito-objeto da pesquisa, que vivenciaram uma determinada realidade que está 

sendo focalizada” (P. 57). 

Para Gatti (2002) e para Molon (2008), uma entrevista que possibilita um diálogo 

real com o entrevistado é considerada uma entrevista rica e ainda permite evitar a 

predominância das respostas-chavões que nada acrescentam. As entrevistas nessa pesquisa 

buscaram um engajamento comprometido com a experiência do sujeito nas suas relações 

intersubjetivas e nas suas práticas sociais.  

Nesse sentido, as entrevistas possibilitam “uma relação pessoal entre 

pesquisadora/sujeito, o que facilita maiores esclarecimentos dos casos nebulosos” (MOROZ e 

GIANFALDONI, 2002, p. 66). A interação possibilitada durante a entrevista cria uma 

atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem responde, essa interação é 

possível quando não há uma ordem rígida de questões, possibilitada, por exemplo, pela 

entrevista semiestruturada (LUCKE, 2003). 
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De acordo com Murta (2008), a qualidade das informações produzidas sobre o 

fenômeno estudado é uma característica importante da pesquisa baseada na epistemologia 

qualitativa. Para garantir essa qualidade e uma entrevista rica em informações é primordial 

estabelecer essa interação entre pesquisadora e sujeito pesquisado é necessário ultrapassar a 

velha fórmula “perguntas e respostas” e contribuir com uma verdadeira comunicação entre 

ambos. 

 
Este vínculo permite o aflorar dos estados emocionais constituintes da subjetividade 

do sujeito pesquisado, fato este de extrema importância para a apreensão do 

contexto em que se dá a produção das ideias e, assim, dos significados e sentidos 

produzidos acerca da realidade vivida (MURTA, 2008, p. 76).   

 

Entrevista centralizada 

 

A entrevista centralizada ou focal é utilizada quando se deseja coletar dados 

relacionados a um determinado problema ou quando há uma intencionalidade em aprofundar 

na compreensão do objeto de estudo com foco na opinião do sujeito entrevistado. Assim 

sendo, como o próprio nome sugere, a entrevista é centralizada em um problema específico, e 

busca compreender e dar subsídio ao objeto de estudo. A indução é utilizada nesta modalidade 

de entrevista com o objetivo de aprofundar a compreensão do assunto, inconsistências nos 

enunciados ou confrontar contradições. É importante evitar uma conversa estagnante ou um 

tópico improdutivo (HOPF, 1989, p. 101-103, apud MURTA, 2008). 

 

Entrevistas semiestruturadas 

 

A entrevista semiestruturada se caracteriza pela construção prévia de um roteiro 

que terá a finalidade de guiar as perguntas a serem utilizadas no diálogo caracterizado pela 

entrevista.  

Esse tipo de entrevista é desenvolvido a partir de um roteiro básico, porém não 

aplicado rigidamente, assim é permitido que o responsável pela entrevista realize as 

necessárias adaptações. Esse tipo de entrevista permite ao sujeito e à pesquisadora o 

aprofundamento das questões que são consideradas pertinentes e importantes para o objeto de 

estudo (LUKE e ANDRÉ, 2003). 

A caraterística de não impor uma ordem rígida de questões possibilita ao 

entrevistado dizer aquilo que lhe convêm, pois a pessoa entrevistada tem a liberdade de falar 

sobre o tema proposto tendo como base suas próprias informações (LUCKE, 2003).  
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Entrevista recorrente  

 

A entrevista recorrente é caracterizada pela interação durante o processo da 

pesquisa, que ocorre entre o pesquisador e o sujeito, que podem ser vistos como dois atores, 

um com a intenção de conhecer o fenômeno, mas é o outro que detém a experiência vivida 

nesse e por esse fenômeno, essa experiência é parte de sua constituição e de sua subjetividade. 

E essa modalidade de entrevista é utilizada como técnica que auxilia na construção do 

conhecimento sobre um tema de maneira partilhada e planejada (SIMÃO, 1982, p. 37, apud 

LEITE & COLOMBO, 2006). 

As entrevistas foram utilizadas para conhecer a história de vida dos entrevistados, 

a percepção sobre saúde e doença a partir do olhar dos mesmos, histórico do processo de 

implantação do Parna das Sempre-vivas e, por último, se existe alguma relação entre o 

processo de implantação dessa unidade e o processo saúde e doença dos povos localizados na 

porção meridional da Cordilheira do Espinhaço.    

A entrevista recorrente possibilita e contribui com o desvelar de um conhecimento 

já apropriado por alguns sujeitos escolhidos intencionalmente e, preferencialmente, em 

número reduzido. Após o aceite em participar da entrevista, inicia-se a primeira etapa, com a 

realização da entrevista com um sujeito por vez. Em um cenário escolhido para a realização 

da entrevista (nesse caso semiestruturada e centralizada) ocorre o diálogo entre pesquisadora e 

sujeito, que possibilitará as falas sobre o tema. Esses relatos são gravados com o uso do 

gravador digital. Em seguida, a entrevista é transcrita na íntegra. Durante a transcrição das 

entrevistas, inicia-se o processo de análise das informações, e consequentemente surgirão 

dúvidas, necessidade de aprofundar uma determinada questão, complementar ou acrescentar 

informações. As informações transcritas são organizadas e apresentadas para o sujeito 

entrevistado com o objetivo de consultar as informações coletadas, validar os dados, fazer 

alterações se for o caso, e conceder a permissão para que as análises possam prosseguir. Além 

disso, nessa etapa é possível complementar, alterar, propor novas informações, além de 

apresentar as dúvidas para que o próprio sujeito esclareça. Em seguida, ocorre a transcrição 

das informações adicionais e dar-se-á sequência ao processo de análise das informações 

(LEITE & COLOMBO, 2006).  
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Percebe-se que essa técnica propicia uma integração entre sujeito e pesquisadora, 

possibilitando uma participação ativa de ambos no processo de construção do conhecimento, 

que é muito bem descrito por Leite e Colombo (2006): 

 

O sujeito, ao relatar sua experiência sobre o tema, reflete suas representações, ou 

seja, o que pensa e como age em relação ao objeto em foco; por sua vez, o 

pesquisador tenta apreender o conteúdo relatado a partir do processo vivido pelo 

sujeito. Ao apresentar a análise ao sujeito, o pesquisador busca identificar a sua 

compreensão sobre o significado do que foi narrado, procurando por meio de suas 

inferências, descrever e explicar o referido processo experienciado pelo sujeito 

(LEITE & COLOMBO, 2006, p.132).  

 

É importante destacar que ao se optar por esse tipo de entrevista é produzido 

grande número de informações, assim a escolha de uma estratégia analítica adequada se faz 

fundamental para que não se perca aspectos importantes produzidos na relação pesquisadora e 

entrevistados. Após definidas as técnicas e instrumentos utilizados serão descrito a seguir os 

procedimentos.   

 

1.1.4 As etapas dos procedimentos metodológicos 

 

Inicialmente, foi feito o contato informal com as líderes comunitárias de cada uma 

das comunidades para falar da proposta de pesquisa que estava sendo elaborada, após a 

proposta ser aceita, o processo de construção da mesma foi finalizado, encaminhado para 

análise e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas – CEP/UFVJM recebendo parecer 

aprovado sob o número 53889516.8.0000.5108. 

Na primeira etapa, após aprovação no CEP, a pesquisadora entrou em contato 

novamente com as líderes comunitárias para apresentar a proposta definitiva a cada um dela. 

Após a explicação verbal da proposta de pesquisa, foi entregue uma cópia da mesma às 

sujeitas para que avaliassem e firmassem acordo de participação. 

Ressalta-se que uma das lideranças não é alfabetizada, e por isso a explicação da 

proposta de estudo foi verbalmente realizada pela pesquisadora. Após a aceitação do convite 

para participação da pesquisa, as entrevistas foram agendadas.  

A segunda etapa refere-se à realização de três encontros, sendo um com cada 

interlocutora, com o objetivo de novamente certificar sobre a intenção das lideranças em 

participarem da pesquisa, e após o aceite, foi lido e assinado o TCLE e realizadas as 

entrevistas. As entrevistas ocorreram individualmente, no dia, horário e local definido pelas 

próprias interlocutoras. Uma das entrevistas aconteceu no ambiente de trabalho da liderança, 
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por escolha da mesma, e duas entrevistas aconteceram na casa das interlocutoras. O local 

garantiu a integridade física, psíquica e a confidencialidade e privacidade dos participantes, e 

o sigilo das informações. 

As entrevistas semiestruturadas, centralizadas e recorrentes, foram realizadas 

seguindo um mesmo roteiro pré-estabelecido, de forma que propiciou um diálogo fluido entre 

entrevistadas e entrevistadora.  

A terceira etapa refere-se à transcrição das entrevistas. As reproduções das 

mesmas foram realizadas após a efetivação individual das entrevistas. O transcrito foi 

realizado na íntegra por três colaboradoras do projeto de pesquisa, sendo duas delas 

estagiárias da instituição de ensino e a outra colaboradora, que durante a graduação, atuou 

enquanto estagiária junto às comunidades inseridas no cenário da pesquisa. Ressalta-se que 

foi incentivada a participação, durante as entrevistas, de cada uma das responsáveis pela 

transcrição da referida entrevista.  

A quarta etapa aconteceu após as transcrições, quando as informações foram 

apresentadas às participantes. Neste momento, a pesquisadora além de devolver a entrevista 

às participantes, conceder a continuação das análises, tirou dúvidas, solicitou esclarecimentos 

sobre partes que não entendeu e detalhou aspectos avaliados como importantes, que foram 

revelados na primeira etapa da entrevista.  

A quinta etapa foi a transcrição da segunda fase da entrevista (a recorrência), para 

então prosseguir com as análises.  

E por último, a análise das informações que foram realizadas a partir da estratégia 

analítica de Análise de Núcleos de Significação, proposto por Aguiar e Ozella, e da análise da 

Nuclearização Temático. Vale ressaltar que essa última estratégia tem sido utilizada nos 

trabalhos sob orientação da Dra. Agnes Murta, que elabora um artigo para publicação da 

mesma.  
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

2.1  A psicologia sócio-histórica: algumas considerações teóricas 

 

No século XIX, a burguesia moderna ascende enquanto classe social e as 

transformações decorrentes desse processo condicionam o surgimento da ciência moderna e 

posteriormente da Psicologia.  “Já em seu nascimento, a Psicologia carregava as contradições 

do humano, sem que fossem percebidas enquanto tais e sem que se pudesse pensar em uma 

ciência unificada” (BOOCK, 2015).  

Após a revolução Russa de 1917, Vigotski (1896-1934)
3
 foi convidado a 

contribuir na busca de abordagens que subsidiassem a organização de uma nova sociedade em 

                                                 
3
 Lev Semionovich Vygotsky nasceu em Orsha, uma pequena povoação da Bielorússia, em 17 de novembro de 

1896, pertencente a uma família Judia. Estudou na cidade de Gomel e após concluir o ginásio (escola 

secundária), a partir de 1912, Vigotski ingressou nos estudos universitário em direito, filosofia e história em 

Moscou. Durante os estudos secundário e universitário, Vigotski adquiriu excelente formação no domínio das 

ciências humanas: língua e linguística, estética e literatura, filosofia e história.  Antes de se dedicar a psicologia, 

Vigotski também se interessou vivamente por poesia, teatro, língua e problemas dos signos e da significação, 

teorias da literatura, cinema, problemas de história e de filosofia. Aos 20 anos de idade, realizou um estudo sobre 

a obra de Shakespeare em A tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca. Em 1917, Vigotski conclui o curso de 

Direito em Moscou e retornou para Gomel. Em 1920 recebe o diagnostico de confirmação da Tuberculose que o 

levou a uma produção acelerada, receado pela sua curta perspectiva de vida (IVIC, 2010).  
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um período pós-revolucionário. As concepções e análises sobre o psiquismo humano que 

vigoravam naquele período eram consideradas insatisfatórias para Vigotski. Nesse sentido, as 

condições da sociedade e da psicologia na Rússia pós-revolucionária foram fontes 

inspiradoras para Vigotski avaliar a sociedade e contribuir com a criação de uma psicologia 

que levasse em consideração as relações sociais (COLE e SCRIBNER, 2007). E então propôs 

uma psicologia que superasse as contradições que traduziam uma visão individualista e 

pragmática do mundo, sociedade e educação. Vigotski (1986-1934) juntou-se a Luria (1902-

1977) e a Leontiev (1903 – 1979), que também se opunham às correntes psicológicas da 

época e juntos fundaram uma nova psicologia, ou seja, uma nova forma de abordar os 

fenômenos psicológicos (MURTA, 2008). Apresentaremos resumidamente parte da trajetória 

da vida de Vigotski para melhor compreensão das suas ideias.  

Vigotski é convidado a proferir palestras em importantes centros, sendo o II 

Congresso de Psiconeurologia de Leningrado, em 1924, importante evento para a divulgação 

de suas ideias e, como consequência desta participação foi convidado a trabalhar no Instituto 

de Psicologia de Moscou, quando escreveu o trabalho: problemas da educação de crianças 

cegas, surdas-mudas e retardadas, que apresentava algumas de suas reflexões sobre o 

assunto.  Em 1925 conclui a sua primeira obra “Psicologia da Arte”, e depois vieram várias 

outras publicações importantes para a estruturação da nova psicologia proposta (MURTA, 

2006; 2008). 

O destaque nas obras Vigotskiana está assentado em suas pesquisas acerca dos 

processos de transformação e movimento do desenvolvimento humano nas dimensões 

filogenética, histórico-social e ontogenética. Deu especial atenção aos estudos das funções 

psicológicas superiores, típica da espécie humana, ou seja, o controle consciente do 

comportamento, atenção e lembrança voluntária, memorização ativa, pensamento abstrato, 

raciocínio dedutivo, capacidade de planejamento, etc. Buscou ainda, tendo como base os 

pressupostos do método dialético, identificar as mudanças qualitativas do comportamento que 

ocorrem ao longo do desenvolvimento e sua relação com o contexto social.  

Como já dito, Vigotiski propôs a construção de uma nova psicologia baseada no 

materialismo histórico dialético e segundo essa perspectiva, estudar um fenômeno 

historicamente não pode ser entendido com estudar o passado desse fenômeno. Ao contrário 

disso, “estudar alguma coisa historicamente significa estudá-la no processo de movimento e 

mudança” (VIGOTSKI, 1991, p. 46). E esse movimento construído historicamente é a 

essência do método dialético. Assim podemos identificar os pressupostos filosóficos, 
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epistemológicos e metodológicos de sua obra na teoria dialético-materialista. As concepções 

Marxianas e Engelianas acerca da sociedade, do trabalho, do uso de instrumentos, e a 

interação dialética entre homem e natureza são os fundamentos principais às suas ideias sobre 

o desenvolvimento humano. Em 1934, faleceu em decorrência da tuberculose e, em 1935 teve 

suas obras proibidas pelo governo Stalinista, sendo liberada para publicação somente após a 

queda desse governo (MURTA, 2006, 2008).          

De acordo com Bock (2001), o arcabouço teórico criado mostra-se como 

possibilidade de superação das visões dicotômicas referentes às contradições do humano, 

teorias essas que se dividem em interno/externo, psíquico/orgânico, comportamento/vivências 

subjetivas, natural/social, autonomia/determinação, e avança guiando a compreensão dos 

fenômenos psicológicos como processo constituído na e pela atividade. Nesse sentido, a 

abordagem proposta reconhece que o indivíduo se desenvolve no ambiente social e esse 

ambiente é construído historicamente. 

Nessa nova psicologia Vigotski, Luria e Leontiev propõem que busquem entender 

os três pilares metodológicos elaborados por Vigotski (distinção entre análise de um objeto e 

a análise de um processo, Explicação versus descrição e comportamento fossilizado) e 

reconheça o ser humano como sujeito sócio histórico, princípios esses que guiam esse estudo 

(VIGOTSKI, 1995).  

Vigotski (1995, p. 47), afirma também que “o método tem que ser adequado ao 

objeto que se estuda”, deste modo, o materialismo histórico dialético se faz presente ao 

entender que o sujeito é concebido historicamente.   

 
A abordagem dialética, admitindo a influência da natureza sobre o homem, afirma 

que o homem, por sua vez, age sobre a natureza e cria, através das mudanças 

provocadas, por ele na natureza, novas condições naturais para sua existência. Essa 

posição representa o elemento-chave de nossa abordagem do estudo e interpretação 

das funções psicológicas superiores do homem e serve como base dos novos 

métodos de experimentação e análise que defendemos (VIGOTSKI, 1991, p. 43).  

 

Os sujeitos são percebidos como históricos, datados, concretos, marcados por uma 

cultura, como criadores de ideias e consciência que, ao produzirem e reproduzirem a realidade 

social são ao mesmo tempo produzidos e reproduzidos por ela (FREITAS, 2002). 

Esta perspectiva possibilita uma concepção de homem constituído numa relação 

dialética com o social e com a história, o que o torna, ao mesmo tempo, único, singular e 

histórico.  Assim o indivíduo, por se constituir na e pela atividade, e produzir sua forma 

humana de existência, revela – em todas as suas expressões – a historicidade social, a 
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ideologia, as relações sociais e o modo de produção. Esse mesmo indivíduo expressa a sua 

singularidade, os significados sociais e os sentidos subjetivos (AGUIAR e OZELLA, 2013). 

Nesse sentido, percebe-se que essa nova psicologia vem para dar conta de 

questões relacionadas ao fenômeno psicológico que, em sua grande maioria, não são 

superadas pelo modelo reducionista, por se apresentar desconectado da realidade na qual o 

indivíduo se insere e, mais ainda, descolado do próprio indivíduo que o abriga. Para se 

compreender os fenômenos psicológicos é necessário compreender o mundo social. Para dar 

conta dessas questões, a Psicologia Sócio-Histórica (PSH), também denominada Psicologia 

Sócio Cultural, chega ao Brasil e toma como base as ideias propostas por Vigotski e seus 

colaboradores Luria e Leontiev, bem como o materialismo histórico e dialético. A psicologia 

sócio-histórica permite refletir sobre o indivíduo em sua totalidade, articulando dialeticamente 

os aspectos externos com os internos, considerando a relação do sujeito com a sociedade à 

qual pertence (BOCK, 2015).   

 
Para a Sócio-Histórica, falar do fenômeno psicológico é obrigatoriamente falar da 

sociedade. Falar da subjetividade humana é falar da objetividade em que vivem os 

homens (BOCK, 2015). 

 

Na construção e desenvolvimento da PSH os teóricos supracitados (Vigotski, 

Luria e Leontiev) foram adotando categorias teóricas analíticas que ajudam a pensar questões 

do mundo nessa nova perspectiva proposta, tais como: atividade, consciência, identidade, 

afetividade, linguagem, pensamento, sentidos e significados e outras. E para esse estudo 

foram eleitas as categorias, atividade, sentidos e significados (significações) para contribuir 

no processo de compreensão do fenômeno a ser estudado, essas categorias serão apresentadas 

adiante. Passamos agora a apresentar breve histórico da região em estudo e dos pressupostos 

metodológicos utilizados. 

  

2.2  Histórico da ocupação da região 

 

O planalto meridional da Serra do Espinhaço, também denominada de Cordilheira 

do Espinhaço, é uma sequência de serras antigas que se estende pelos estados de Minas Gerais 

e Bahia. Apresenta uma estrutura geológica formada por sedimentos proterozóicos que foi 

intensamente dobrada e fraturada ao longo do tempo geológico, essa formação geológica 

aglomera uma grande diversidade de recursos minerais (ferro, manganês, bauxita, quartzo, 

ouro, diamantes e outros).  
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A cordilheira do Espinhaço é o grande divisor hidrográfico interposto entre as 

bacias do centro-leste brasileiro e a do rio São Francisco e constitui, em Minas Gerais, um 

conjunto de terras altas. Essas terras altas têm características bastante singulares e formadas 

por campos rupestres ou campos de altitude. A altitude média da superfície situa-se em torno 

de 1.200m, com ponto máximo em 2.062m, no Pico do Itambé, nas proximidades de 

Diamantina. “Os planaltos meridional e setentrional, com direções gerais, SSE-NNW e 

SSWNNE respectivamente, são separados por uma zona deprimida alongada na direção SE-

NW, passando por Couto de Magalhães, pouco a norte de Diamantina” (SAAD, 2996).  

Hoje, a região abriga campos rupestres reconhecidos pela diversidade biológica 

faunística e florística. Essa sequência de serras antigas abrigam córregos e rios diamantíferos 

da bacia do rio Jequitinhonha e alguns cursos d‟água afluentes do rio São Francisco, no estado 

de Minas Gerais. Nesses ambientes encontram-se uma diversidade biológica e abundância de 

nascentes de águas cristalinas, essas características justificam a criação de áreas protegidas 

que têm gerado tensões sociais em razão das restrições impostas aos povos que ocuparam a 

região e desenvolveram historicamente meios de vida associados às características desses 

ambientes (LACERDA, 2014).   

As características físicas ambientais da Cordilheira do Espinhaço atraíram grupos 

de pessoas que estavam em busca de riquezas minerais para exploração. Segundo Felício-

Santos (1868), a fama das riquezas auríferas do Serro Frio, descobertas nos últimos anos do 

século XVII, atraiu grande número de aventureiros de todos os pontos da capitania de Minas e 

de outros lugares em busca de ouro.  

Pouco tempo depois, uma bandeira composta por portugueses, mamelucos e 

sertanistas filhos de paulistas, guiados pelo Pico do Itambé, possivelmente, em busca de 

minério abundante e de fácil extração, avistaram a região de Diamantina. Após constatar a 

abundância de ouro e, posterior, diamante, estabeleceram-se e levantaram o pelourinho
4
 e em 

pouco tempo formou-se o Arraial do Tijuco, hoje denominada cidade de Diamantina.  

A busca por minério é a justificativa que prevalece nos livros que relatam a 

chegada da bandeira paulista na região de Diamantina, porém ao ler Pacheco-Oliveira (2016), 

em sua obra o Nascimento do Brasil e outros ensaios, observa-se que os paulistas saíram para 

o interior do Brasil em busca de índios para servir ao trabalho escravo nas regiões litorâneas, 

o que nos leva a crer que esse fato também pode ter sido motivador para a chegada dos 

                                                 
4
 Pelourinho se refere a uma picota, espécie de um poste, que era levantada em lugar público, no alto dessa 

picota era fixado uma argola de ferro, onde se amarravam os escravos para serem surrados em praça pública. O 

pelourinho era fixado em qualquer parte que se tinha a intenção de fundar um arraial (Felício-Santos, 1868).  
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bandeirantes até a região que, ao encontrar um terreno fértil em mineração, instalaram-se pela 

comarca do Serro Frio. 

Felício-Santos (1894) relata a liberdade, igualdade e fraternidade que plainava 

sobre a região, onde índios, antes da chegada dos Paulistas e Portugueses viviam em estado de 

graça e paz.  

O Ibytyra, nesse tempo, antes de ter sido conquistado e demarcado com a cruz ou 

com o pelourinho, era coberto de uma imensa mata virgem, espessa, sombria, só 

habitada por animaes bravios, ou pelo índio feroz e anthropofhago (FELÍCIO-

SANTOS, 1894, p. 06) 

 

De acordo com Felício-Santos (1868), as terras pertenciam aos índios Puris, sendo 

inevitável o confronto com os brancos recém-chegados.   

 

Erão homens ousados e intrepidos esses aventureiros, que se embrenhavão pelos 

sertões das Minas em busca do ouro; de vontade firme, pertinaz, inabalável. Cego 

pela ambição, arrostavão os maiores perigos; não temião o tempo, a estações, a 

chuva, a sêcca, o frio, o calor, os animaes ferozes, reptís que davão a morte 

quasiínstantanea, e mais que tudo o indomito e vingativo índio antropophago, que 

devorava-lhes os prisioneiros, e disputava-lhes o terreno palmo a palmo em guerra 

renhida e encarniçada. (FELICIO-SANTOS, 1868, p. 8-9) 

 

Ressalta-se que ainda há muitos estudos a se fazer em relação às etnias que, 

verdadeiramente, estiveram presentes nessas terras antes da chegada dos invasores, pois as 

poucas menções que são encontradas na literatura a esse respeito estão baseadas em 

suposições pouco aprofundadas.   

Até 1729 as lavras do Tijuco eram consideradas exclusivamente ouriféras e 

sujeitas ao regimento dos superintendentes e guarda-mores das terras mineiras (FELICIO-

SANTOS, 1868). Para sustentar o trabalho da mineração, nessa data, já havia cerca de mil e 

quinhentas pessoas exercendo o trabalho escravo em onze córregos da região. Outro minério 

atraiu a atenção dos que já estavam nas terras do Tijuco e é descoberto como valor comercial 

o Diamante
5
, em 1729, até então utilizados pelos nativos para outros fins (MACHADO-

FILHO, 1980).  

O mito do Acayaca, descrito por Joaquim Felício dos Santos (1894), no Romance 

Acayaca: 1729, além de ser um mito que conta a história e crenças dos nativos é, também, o 

registro de um dos confrontos e estratégias de resistência existente entre índios e brancos na 

região. De acordo com o mito da Acayaca, os diamantes eram a carbonização da Acayaca, a 

árvore sagrada dos índios, que enquanto estivesse de pé, os índios não seriam vencidos pelos 

                                                 
5
 Foi nessa região da Cordilheira do Espinhaço que descobriram diamante, pela primeira vez, fora do eixo 

asiático (Índia e Bornéo) (CHAVES, 2002).  
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brancos.  “Vamos, guerreiros! Que das cinzas da Acaiaca surjam as desgraças dos perós.” 

(FELÍCIO-SANTOS, 1894).  

Com a descoberta do diamante, mais pessoas foram atraídas para o arraial e o 

número de escravos cresceu desordenadamente, sendo que cada contratador poderia possuir 

os seus agentes e o número de até 10.000 escravos, com os quais era permitido minerar 

(MACHADO-FILHO, 1980).  

No ano de 1833, os povos da chapada e adjacências que margeiavam o córrego de 

São João, descobriram as lavras da Pratinha, onde hoje está localizado o distrito de São João 

da Chapada e assim outras lavras vão surgindo ao redor. Em 1852, foi estabelecido um novo 

regulamento que se refere ao direito de arrendamento das lavras, o qual dava preferência aos 

posseiros que tivessem quaisquer benfeitorias no local escolhido, sem a necessidade de hasta 

pública. A exaustão de outras jazidas, juntamente com os benefícios desse novo regulamento, 

contribuiu para que numerosos garimpeiros permanecessem fixados em São João da Chapada 

e a eles se juntaram outros, vindos de diversos locais dos terrenos diamantinos, sendo de 

negros as primeiras casas do arraial (MACHADO-FILHO, 1985).  

A literatura mostra que os primeiros povoadores de São João da Chapada, nesse 

período, eram pretos livres paradoxamente, senhores de escravos. Um negro singular 

conhecido como Felipe Neri de Sousa foi um dos maiores proprietários dos primeiros tempos, 

chegando a ser senhor de numerosos escravos (MACHADO-FILHO, 1985).   

As descobertas de São João da Chapada é uma das mais recentes, talvez a última 

na ordem cronológica e, segundo os relatos, atraíram mais negros que todas as outras 

descobertas, pois nessa época era “livre” minerar, já que não era considerado crime as 

atividades dos garimpeiros. Esses fatores contribuíram para que São João da Chapada e 

arredores se tornasse um centro de convergência de muitos negros faiscadores, trabalhando a 

serviço de senhores e, às vezes, minerando em alta escala por conta própria. Há indícios de 

que o comércio de escravos foi ativado para São João da Chapada, através de intermediários 

que se dedicaram a essa prática em Diamantina (MACHADO-FILHO, 1985).  

Um relatório, contendo dados oficiais que foram colhidos nas matrículas das 

coletorias, apresentado pelo vice-presidente da província em exercício, Barão Camargos, a 

efeméride de 22 de novembro de 1876, mostra que Diamantina, nesse ano, é apresentada com 

2.036 escravos e o Serro com 9.420. Em 1883 um fato importante ocorre e Diamantina 

aparece com 7.510 escravos e o Serro com 4.473. Esses dados mostram o crescente número 
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de escravos em Diamantina, em oito anos, vindo possivelmente da região do Serro 

(MACHADO-FILHO, 1985).  

Nas proximidades de São João da Chapada três quartéis foram construídos pela 

administração dos terrenos diamantinos, na vigência da Real Extração, para alojar as 

patrulhas. Em um desses quartéis formou-se o povoado de Quartel do Indaiá, a nove 

quilômetros de São João da Chapada. Há indícios na literatura que existiam seis quilombos 

nas proximidades de São João da Chapada, um perto do córrego da formiga, o quilombo de 

Antônio Moange, na Valvina, perto do morro do Macumba, um na Madalena, outro nos 

terrenos da fazenda de Bezerra, o Calambolas e Maquemba. Também há indícios de que a 

população de Quartel do Indaiá procede desses dois últimos quilombos e, durante longo 

tempo, viveram em estado de quase selvageria (MACHADO-FILHO, 1985).     

Ao buscar na literatura informações sobre a estatística e características dos 

escravos que exerceram sua mão de obra na produção de toda a riqueza produzida nos 

terrenos diamantinos, percebe-se que há uma lacuna na literatura. A circular 13 de maio de 

1891, que exigiu a destruição de toda documentação relativa à escravidão é utilizada por 

Machado-Filho (1985) para justificar essa lacuna.  Além disso, sabe-se que outros fatores 

contribuíram para a ocultação das informações que tratam da originalidade e histórico dessas 

comunidades.  

Mas há indícios de outros fatores que influenciaram na ocultação dos fatos, pois 

muitos arquivos que foram produzidos e reproduzidos para contar a história da ocupação 

dessas terras tem o olhar de quem os elaboraram, correndo-se o risco de deixar para trás 

informações valiosas que poderiam trazer um colorido para os fatos relatados. E nesse 

sentido, a história inicial que se encontra em registros escritos (livros, revistas, informativos, 

etc.) foi construída por alguém que manteve certo grau de relação com os fatos, mas, ao 

mesmo tempo, e na maioria das vezes, por uma pessoa que ocupava uma posição de privilégio 

na sociedade diamantinense. E, nesse caso, os fatos relatados carregam significações 

atribuídas pelos autores da época e também expressam os interesses pessoais e a conjuntura 

política do período em que foram produzidas tais publicações. Uma vez que somente mais 

tarde os povos que foram escravizados, ou que tiveram suas terras tomadas, conquistaram e 

ainda estão conquistando os espaços políticos que possibilitam o privilégio de realizar o 

registro escrito da sua própria história, ou seja, construída a partir do seu ponto de vivência, 

inserido ou não naquele contexto.   
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Como exemplo, chamo a atenção para o preconceito expresso nos textos de um 

dos principais escritores que traz a ilustração do contexto de ocupação da região de 

Diamantina, Joaquim Felício dos Santos. Ao retratar a presença de povos indígenas no 

processo histórico dessa região, Joaquim Felício dos Santos (1868) se refere minimante aos 

índios e quando se refere, traz uma visão do índio perigoso e inimigo dos demais povos, ao 

mesmo tempo em que enaltece os homens que compunham as bandeiras. Expressões que 

podem ser observadas no trecho já descrito e nos seguintes dizeres: 

 
Erão assim duas povoações ainda nascentes, ainda fracas, ainda baldas de recursos e 

de forças sufficientes, para, nomeio de um deserto infestado de animais bravios e de 

inimigos encarniçados, os indígenas, poderem subsistir separados (FELÍCIO-

SANTOS, 1868, destaque nosso).  

 

Nesse caso, a memória das pessoas é fonte que poderá conter uma maior riqueza e 

fidelidade aos fatos, antes de adentrar no modo de ser e viver desses povos é imprescindível 

discorrer sobre o entendimento de memória, o texto a seguir trará uma compreensão de quais 

as contribuições e importância da memória para construir as argumentações desse estudo.   

 

 

2.3 Memória e identidade  

 

Para compreender memória e identidade, tomarei como pressuposto, 

principalmente, as reflexões assumidas por Maurice Halbwachs em sua obra “A Memória 

Coletiva” primeira edição publicada em 1950, as reflexões efetuadas por Michael Pollak 

(2012 e 1989), Ellen Woortmann e Manuel Borjas, Ciampa dentre outros.  

No início do século XX, a memória era vista como algo exclusivamente 

individual. O filósofo Halbwchs trouxe contribuições apresentando a ideia de que a memória 

é, na maioria das vezes, um fenômeno construído socialmente, podendo ocorrer mudanças, 

transformações e flutuações. As justificativas utilizadas por Halbwchs eram de que as 

memórias são perpassadas e marcadas por “quadros sociais” que transmitem algo que é 

coletivo, nesse caso a memória individual, de alguma forma, retrataria um fato social, nesse 

sentido a memória é coletiva e social.  

 

Em todos esses momentos, em todas essas circunstâncias, não posso dizer que estava 

só, que refletia sozinho, já que em meu pensamento eu me deslocava de um tal 

grupo para outro (...). Outros homens tiveram essas lembranças em comum comigo. 

Muito mais, eles me ajudam a lembrá-las: para melhor me recordar eu me volto para 

eles, adoto momentaneamente seu ponto de vista, entro em seu grupo, do qual 

continuo a fazer parte, pois sofro ainda seu impulso e encontro em mim muitas das 
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ideias e modo de pensar a que não teria chegado sozinho (HALBWACHS, 1990 

p.27). 

 

Segundo Halbwachs (1990), o indivíduo é responsável por remeter-se ao passado 

e rememorar, porém a memória individual pode ser entendida como um „ponto de vista‟ da 

memória coletiva, ou seja, é a subjetividade.  

 
Diríamos voluntariamente que cada memória individual é um ponto de vista sobre a 

memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu ocupo, e 

que este mesmo lugar muda conforme as relações que mantenho com outros meios. 

Não é de admirar que, do instrumento comum, nem todos aproveitam do mesmo 

modo. Todavia, quando tentamos explicar essa diversidade, voltamos sempre a uma 

combinação de influências que são, todas, de natureza social”. (HALBWACHS, 

1990 p. 51) 

 

 

De acordo com Hamid (2007), baseada nos princípios de Halbwachs, a memória é 

adquirida na medida em que o indivíduo toma como sua a lembrança do grupo. E nesse 

momento há um processo de apropriação de representações coletivas por parte do indivíduo 

em interação com outros indivíduos. Nesse sentido, o pensamento de Halbwachs parte do 

princípio que só se lembra porque pessoas, imagens ou fatos encontrados no presente 

estimulam o rememorar. Dessa forma, “os diferentes “quadros sociais” da atualidade e as 

distintas posições assumidas pelos sujeitos orientariam para diferentes memórias ou 

interpretações do passado” Hamid (2007, p. 20). Assim, as lembranças dos indivíduos não 

rememoram o passado da forma como ocorreu, mas o reconstroem a partir do presente. 

A “memória coletiva” descrita por Halbwachs foi atualizada por Borjas (1995) 

definindo como “comunidade coletiva” que, segundo o autor: 

 
Ela opera nos grupos humanos cujos indivíduos se conectam entre si e geram uma 

rede referencial, espacial e temporal, onde compartilham, como um todo, o 

repertório de experiências acumuladas, através de múltiplos meios. Seus membros 

adscrevem-se nesse todo através de um interjogo que lhes permitem 

particularizarem-se dinamicamente, abrindo a comunidade de memória a um 

processo de construção intrageração e intergeração (p. 23). 

 

Pollak (1992) fala sobre o silêncio e negação que estão embutidos ao se tratar de 

memória. O silêncio está relacionado a complexas questões, sendo uma delas o processo de 

escuta. Para relatar um acontecimento silenciado, muitas vezes com fortes marcas de 

sofrimento, uma pessoa ou um grupo precisa encontrar uma escuta. O processo de 

silenciamento também pode estar relacionado a grupos de poder, que utilizam de estratégias 

diversas, que geram a necessidade ou obrigam pessoas e/ou grupos a permanecer em processo 

de negação ou silenciamento. Outra questão que envolve o silêncio ou a negação é um esforço 
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de justificar e para evitar o estigma, seja pela vergonha ou por outro sentimento. Isto é, um 

esforço de integração legítima dos descendentes daqueles homens numa ordem moral, ou o 

“que está em jogo na memória é também o sentido da identidade individual e do grupo” 

(POLLAK, 1989).  

A todas essas possibilidades Pollak (1989) denominou de trabalho de 

“enquadramento da memória” e assim descreve: 

 

A referência ao passado serve para manter a coesão dos grupos e das instituições que 

compõem uma sociedade, para definir seu lugar respectivo, sua complementaridade, 

mas também as oposições irredutíveis. Manter a coesão interna e defender as 

fronteiras daquilo que um grupo tem em comum, em que se inclui o território (no 

caso dos Estados), eis as duas funções da memória comum. Isso significa fornecer 

um quadro de referências e de pontos de referência. É, portanto, absolutamente 

adequado falar, como faz Henry Rousso, em memória enquadrada, um termo mais 

específico que memória coletiva (POLLAK, 1989 p. 7). 

 

Nesse sentido, podemos dizer que as comunidades que se constituíram nessa 

porção da cordilheira do espinhaço foram evitadas nas “memórias enquadradas” e, muito 

recentemente tem tido voz na historiografia. Ao realizar esse estudo a partir da história oral 

desse povo, nos possibilita oferecer escuta a um povo que teve a sua história silenciada por 

intensos processos de opressão que se arrastam por mais de 300 anos. Sabe-se que esse 

silêncio esta sendo aos poucos rompido, a exemplo do reconhecimento dos apanhadores de 

flores sempre-vivas enquanto comunidade tradicional, categoria essa ainda em constante 

processo de construção. 

Para Pollak (1992), considerando que a memória é um fenômeno construído social 

e individualmente, “quando se trata da memória herdada, podemos também dizer que há uma 

ligação fenomenológica muito estreita entre a memória e o sentimento de identidade” (p.5). 

 

A construção da identidade é um fenômeno que se produz em referência aos outros, 

em referência aos critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e 

que se faz por meio da negociação direta com outros. Vale dizer que memória e 

identidade podem perfeitamente ser negociadas, e não são fenômenos que devam ser 

compreendidos como essências de uma pessoa ou de um grupo (POLLAK, 1992 p. 5). 

 

Para Ciampa (2012), identidade é movimento, é desenvolvimento do concreto e, 

portanto, identidade é metamorfose que atende à emancipação. Para o autor, o processo de 

identificação requer uma unidade entre a subjetividade e a objetividade, para que se torne um 

ser único. Nesse sentido, o processo de identificação do ser humano acontece quando ele 

interioriza valores, normas e papéis sociais nas relações com os outros e exterioriza essas 
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características, ou seja, esse processo requer uma unidade entre a subjetividade e a 

objetividade, para que se torne um ser único.  

Nesse sentido, Pollak (1992) descreve que a identidade é o sentido da imagem de 

si, para si e para os outros. O que é corraborado pelas contribuições de Ciampa (2012).  

 
Isto é, imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida referente a ela própria, a 

imagem que ela constrói e apresenta aos outros e a si própria, para acreditar na sua 

própria representação, mas também para ser percebida da maneira como quer ser 

percebida pelos outros (POLLAK, 1992 p. 5). 

 

Então, eu - como qualquer ser humano - participo de uma substância humana, que se 

realiza como história e como sociedade, nunca como indivíduo isolado, sempre 

como humanidade. Nesse sentido, embora não toda ela, eu contenho uma infinitude 

de humanidade (o que me faz uma totalidade), que se realiza materialmente de 

forma contingente ao tempo e ao espaço (físicos e sociais), de tal modo que cada 

instante de minha existência como indivíduo é um momento de minha concretização 

(o que me torna parte daquela totalidade), em que sou negado (como totalidade), 

sendo determinado (como parte); assim, eu existo como negação de mim-mesmo, ao 

mesmo tempo em que o que estou-sendo sou eu-mesmo (CIAMPA, 2012, p. 68). 

 

Percebe-se, tanto, nas palavras de Ciampa, quanto, nas de Pollak que podemos 

imaginar as mais diversas combinações, para configurar uma identidade como uma 

“totalidade”. O que nos faz ter uma compreensão da identidade como uma categoria dialética, 

em que a mesma é vista como “uma totalidade contraditória, múltipla e mutável, no entanto, 

una” (CIAMPA, 2012), caracterizando-se sempre como inacabada.  

Assim, percebemos que a memória é um fio condutor que trabalha para construir 

as identidades. Desse modo, a atividade de apanhar flor está inserida em um espaço repleto de 

significações para esses povos, que pode ser caracterizado como um “espaço âncora da 

memória
6
”. “É um espaço construído como que miticamente pela memória, em torno do qual 

se polarizam as relações do presente, mas que ao mesmo tempo constrói a memória” 

(WOORTMANN, 1998 p. 100).  

Ainda de acordo com a autora, “se existe „espaço-âncora‟ existe também um 

„período-âncora‟, ponto de partida de todas as referências” (p. 104), muitas vezes 

representado por heróicos ou mártires, tempos libertos. O “espaço âncora da memória” é 

representado pelos apanhadores de flores pelas lapas, campos de sempre-vivas, catas de 

garimpo, rios e outros. Assim como os Gurutubanos apontados nos estudos de Costa-Filho, 

(2008), o tempo âncora dos apanhadores de flores é, também, o tempo das soltas, das terras 

                                                 
6
 Essa definição está detalhada em Ellen Woortmann (1998). 
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sem cercas; o espaço âncora é o território que foi por eles – apanhadores de flores sempre-

vivas - denominado como Campos, Beira Rio, Sertão e Pé de Serra. 

 

2.4   O ser e viver dos povos tradicionais no processo sócio-histórico 

 
Além da memória, o que se mantém vivo nessa região é a diversidade que 

resultou de todo o processo de constituição desses povos, cuja diversidade está expressa nos 

seus modos de ser e viver, onde se constituem em um campesinato único e se destacam como 

povos e comunidades tradicionais. Os povos e comunidades tradicionais serão caracterizados 

a partir de três eixos temáticos básicos – campesinidade, etnicidade e territorialidade – como 

sugerido pelo antropólogo e estudioso de povos e comunidades tradicionais, Aderval Costa 

Filho. 

A categoria “povos ou comunidades tradicionais” é nova, se comparada com a 

constituição desses povos, tanto na esfera governamental, quanto na esfera acadêmica ou 

social.  Esta denominação, “populações ou comunidades tradicionais”, surgiu no contexto de 

criação das unidades de conservação, pois, naquele momento, existia uma necessidade, por 

parte do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama 

(órgão, na época, responsável por áreas protegidas),  em dar conta da questão das 

comunidades tradicionalmente residentes nestas áreas: Povos Indígenas, Comunidades 

Remanescentes de Quilombos, Extrativistas, Pescadores, dentre outras (COSTA-FILHO, 

2011).  

Muitos desses grupos que viviam na invisibilidade e com ameaça de expropriação 

territorial começaram a se organizar localmente, forçando uma intervenção governamental 

junto aos mesmos. Em dezembro de 2004 foi instituída, no âmbito do Governo Federal, a 

Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável das Comunidades Tradicionais (Decreto 

n° 10.408 de 27 de dezembro de 2004), presidida pelo Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome e secretariada pelo Ministério do Meio Ambiente. Em 2006 ocorreu uma 

alteração (Decreto de 13 de julho de 2006), para Comissão Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, passando a ser paritária e integrada por 

quinze representações da sociedade civil organizada, em sua maioria, redes sociais, e quinze 

representações governamentais (COSTA-FILHO, 2011). 

O objetivo dessa comissão era estabelecer uma política nacional específica para os 

povos e comunidades tradicionais. Assim, a comissão contribuiu e atuou no sentido de apoiar, 

propor, avaliar e harmonizar os princípios e diretrizes das politicas públicas relacionadas ao 
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desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais em todas as esferas 

governamentais (federal, estadual e municipal). Uma ampla participação social atuou na 

construção dessa política nacional, que foi instituída em 07 de fevereiro de 2007 pelo Decreto 

6.040 (COSTA-FILHO, 2014). 

Após essa política, outras ações e aparatos legais foram instituídos na tentativa de 

retirar da invisibilidade os povos e comunidades tradicionais. A exemplo dessas ações e 

aparatos podemos citar a implementação, entre 2008 e 2010, do Plano Prioritário de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais; criação de várias 

instâncias governamentais e de controle social nas diversas esferas da federação para tratar 

desses segmentos. Em Minas Gerais, foi instituída a lei 21.147, de 14 de janeiro de 2014, que 

cria a Politica Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais de Minas Gerais (COSTA-FILHO, 2014). Além dessas ações, o movimento dos 

povos e comunidades tradicionais também conquistou diversos outros marcos importantes, a 

exemplo da instituição, em 2011, da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do 

Campo e da Floresta
7
, que será exposta adiante.  

Nesses aparatos legais não podemos deixar de considerar a Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho – OIT, ratificada pelo estado Brasileiro em 2002, por 

meio do decreto legislativo nº143, em vigor desde 2003, que se aplica: 

 

Art.1
0
: aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais 

e econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam 

regidos total ou parcialmente por seus próprios costumes ou tradições, ou por 

legislação especial. 

 

 Ainda no artigo 1
0
,
 
item 2 da Convenção 169, é descrito que a consciência de 

sua identidade é o critério fundamental para afirmar se uma comunidade é ou não protegida 

pela referida convenção. Ou seja, são os próprios membros das comunidades que podem se 

auto afirmar como sendo ou não povos e comunidades tradicionais (COSTA-FILHO, 2014). 

Apesar desse esforço, sabe-se que muitas comunidades ainda se encontram na 

invisibilidade, “silenciada por pressões econômicas, fundiárias, processos discriminatórios e 

excluídas política e socialmente” (p. 3). A invasão dos territórios tradicionais e o impacto 

direto ou indireto sobre essas comunidades têm desencadeando a maior parte dos conflitos 

socioambientais em Minas Gerais (COSTA-FILHO, 2011). 

                                                 
7
 Portaria nº 2.866, de 2 de dezembro de 2011. 
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As comunidades tradicionais construíram seus modos de vida em estreita relação 

com a natureza e os espaços por elas ocupados constituem significados diferentes das 

apresentadas nas politicas ambientais. Levando em consideração o decreto 6.040, de 07 de 

fevereiro de 2007, povos e comunidades tradicionais são entendidos como: 

 

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. 

 

As informações até aqui descritas dão embasamento para caracterizar os povos 

tradicionais sendo, ao mesmo tempo, povos camponeses que utilizam de recursos diversos 

para garantir a subsistência e as diversas relações com a terra. A atividade camponesa para 

Wolf (1976), em sua obra Sociedades Camponesas, é “constituinte da espinha dorsal da 

ordem social”, os camponeses é considerado um segmento das “sociedades primitivas
8
”. Ao 

invés de realizarem trocas internas dos seus excedentes, como as “sociedades primitivas”, os 

camponeses transferem os excedentes de seus cultivos para um grupo dominante, constituído 

pelos que governam, caracterizando uma separação entre os que governam e os que cultivam. 

Woortmann (1990) apresenta algumas implicações que influenciarão no modo de 

construir o campesinato, ao que chama de ética camponesa, ou seja, uma forma de perceber 

as relações humanas entre si e com as coisas, de maneira singular, com a terra. A noção de 

campesinato vai além da questão meramente econômica, “colocando-se no contexto de um 

contrato social fundado na reciprocidade enquanto valor”. 

 

Nessa perspectiva, não se vê a terra como objeto de trabalho, mas como expressão 

de uma moralidade; não em sua exterioridade como fator de produção, mas como 

algo pensado e representado no contexto de valorações éticas. Vê-se a terra, não 

como natureza sobre a qual se projeta o trabalho de um grupo doméstico, mas como 

patrimônio da família, sobre a qual se faz o trabalho que constrói a família enquanto 

valor. Como patrimônio, ou como dádiva de Deus, a terra não é simples coisa ou 

mercadoria (WOORTMANN, K. 1990 p. 12). 

 

O autor distancia, em suas análises, da tendência meramente economicista, que 

interpreta o campesinato como um “modo de produção com sua lógica própria ou como o 

resultado de determinações impostas pela lógica do capital”. Assim, considera os “valores 

sociais; não o valor-trabalho, mas do trabalho enquanto um valor ético”. Nesse sentido, a 

                                                 
8
 Não pactuamos como a designação do termo “primitivo” para referenciar povos, no entanto, manteve-se o 

termo em respeito ao autor por se tratar de uma citação direta.   
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família é ponto central de suas considerações que não estão centradas “na produção de bens 

materiais pela família, mas com a produção cultural da família enquanto valor”.  Embora o 

valor comercial não seja o ponto central da questão, a integração dos produtos dos 

camponeses no mercado não significa um distanciamento da campesinidade 

(WOORTMANN, K. 1990 p. 12). 

Ainda de acordo com o autor supracitado, essas significações não são 

características partilhadas por “pequenos produtores”, pois nem todos se reconhecem como 

camponeses ou partilham das considerações abordadas. Por essa e outras questões, o autor 

substitui o termo camponeses, por campesinidade, “entendida como uma qualidade presente 

em maior ou menor grau em distintos grupos específicos”.   

 

[...] mas é preciso não esquecer, sob risco de retificação, que pequenos produtores 

concretos não são tipos, mas sujeitos históricos e que as situações empíricas 

observadas, por serem históricas, são ambíguas. De fato, pode-se perceber a história 

como uma contínua produção e resolução de ambiguidades. Modelos nunca são 

“iguais à realidade”, se por essa última se entende a concretude histórica que é, 

essencialmente, movimento [...] Não encontramos, então, camponeses puros, mas 

uma campesinidade em graus distintos de articulação ambígua com a modernidade. 

(WOORTMANN, K. 1990 p. 13). 

 

Segundo Woortmann (1990), a terra não é considerada uma mercadoria, e sim, 

patrimônio da família, e por essa razão garantir sua integridade é questão de honra. A terra, 

família, trabalho e comida são categorias que o autor sinaliza como centrais da cultura 

camponesa brasileira. A reciprocidade, honra e hierarquia são valores fundamentais na 

organização da ética camponesa. Embora esses elementos também existam, mesmo que de 

forma individualiza, em outras sociedades, na cultura camponesa e se manifestam imbricado, 

sendo que um não existe sem o outro (WOORTMANN, K. 1990). Essas relações serão mais 

bem detalhadas no capítulo da análise ao articular com a realidade estudada.  

A seguir serão apresentadas algumas características das terras ocupadas, da forma 

de ocupação e das estratégias utilizadas pelos povos tradicionais que estão no cenário desse 

estudo e, quando necessário, voltaremos a dialogar com esses autores. 

 Os povos que se constituíram nessa região encontram-se distribuídos em 

ambientes diversificados que pertenceram à comarca de Diamantina, no período da 

colonização. Todavia, após o recorte geográfico e político realizado nessa região, esses 

mesmos povos passaram a pertencer, politicamente, aos municípios de Bocaiuva, Buenópolis, 

Diamantina e Olhos D´água. 
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Em sua obra o nascimento do Brasil e outros ensaios, João Pacheco-Oliveira 

(2016), utiliza reflexões de outros estudiosos para mostrar como os princípios ordenatórios 

estão relacionados com a estrutura social – o sistema de linguagem, as classes de idade, a 

organização militar, o sistema ritual e porque não o território – , nesse sentido, o território 

surge como critérios para distinguir formas de governar, como consequência as ações sociais 

perdem a conexão mais significativas com a base territorial fixa e, nesse caso, o território 

pode ser utilizado para um fator regulador das relações entre os seus membros.  

 
A atribuição a uma sociedade de uma base territorial fixa se constitui em um ponto-

chave para a apreensão das mudanças por que ela passa, isso afentando 

profundamente o funcionamento das suas instituições e a significação de suas 

manifestações culturais (PACHECO-OLIVEIRA, 2016 p. 203). 

 

A questão do território é central ao se tratar de povos tradicionais, nesse sentido o 

entendimento do que estamos considerando território se faz necessário. O geógrafo Haesbaert 

(1997) faz ressalva à questão do território, que não deve ser compreendido apenas pela sua 

dimensão física, como espaço geométrico. O território envolve ao mesmo tempo a dimensão 

simbólica, cultural e também a político disciplinar.  

 
[...] uma dimensão simbólica, cultural, por meio de uma identidade territorial 

atribuída pelos grupos sociais, como forma de controle simbólico sobre o espaço 

onde vivem (sendo também, portanto, uma forma de apropriação), e uma dimensão 

mais concreta, de caráter político disciplinar: a apropriação e ordenação do espaço 

como forma de domínio e disciplinarização dos indivíduos (HAESBAERT, 

1997:42). 

 

Nesse sentido, Pacheco-Oliveira (2016) amplia essa noção de território para 

Territorialização, definida como um processo de reorganização social. O processo de 

territorialização é entendido como o movimento através do qual os povos tradicionais 

transformam em uma coletividade organizada. Nas palavras do autor:  

 
[...]. As afinidades culturais ou lingüísticas, bem como os vínculos afetivos e 

históricos porventura existentes entre os membros dessa unidade político-

administrativa (arbitrária e circunstancial), serão retrabalhados pelos próprios 

sujeitos em um contexto histórico determinado e contrastados com características 

atribuídas aos membros de outras unidades, deflagrando um processo de 

reorganização sociocultural de amplas proporções (PACHECO-OLIVEIRA, 1998, 

p.56). 

 

Costa-Filho (2008), em seus estudos com os Gurutubanos, entende que, enquanto 

categoria analítica, o processo de territorialização vem dar subsídio à noção de terras 

tradicionalmente ocupadas. Segundo o mesmo autor, esse termo torna-se público na 

Constituição Federal de 1988, e desde então, tem ampliado o seu significado, tornando uma 
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coisa só com os “aspectos situacionais que caracterizam hoje o advento de identidades 

coletivas, e tornou-se um preceito jurídico marcante para a legitimação de territorialidades 

específicas e etnicamente construídas, conjugando assim direitos civis e direitos 

consetudinários”.  

Os direitos referentes às terras tradicionalmente ocupadas estão subsidiados em 

preceitos jurídicos. Almeida (2006) enumera vários dispositivos constitucionais e 

infraconstitucionais que garantem tais direitos aos babaçuais no estado do Maranhão, às áreas 

de fundo de pasto na Bahia, às populações ribeirinhas e aos povos das florestas do Amazonas, 

aos faxinais do Paraná, às leis do Babaçu Livre, no Maranhão, Pará e Tocantins, às leis do 

Licurí Livre na região das comunidades de fundos de Pastos da Bahia (ALMEIDA, 2006) 

apud (COSTA-FILHO, 2008). 

 

Nessas formas de reconhecimento das denominadas terras tradicionalmente 

ocupadas, o uso comum de florestas, recursos hídricos, campos e pastagens aparece 

combinado, tanto com a propriedade quanto com a posse, de maneira perene ou 

temporária, envolvendo diferentes atividades produtivas exercidas por unidades 

familiares de trabalho como o extrativismo, a agricultura, a pesca, o artesanato, a 

pecuária (COSTA-FILHO, 2008).  

 

Nesse sentido, as terras tradicionalmente ocupadas pelos povos que se encontram 

no universo desse estudo são nomeadas pelos próprios moradores, pois esses reconhecem que, 

apesar de partilharem da semelhança entre as atividades, as características de cada região 

contribuem e interferem nos modos de vida e na forma de lidar com o território como um 

todo.  

Essa consideração vai ao encontro dos apontamentos feitos por Wolf (1976), ao 

considerar que, embora o mundo camponês não seja amorfo, ou seja, não teha forma definida, 

possui suas formas particulares de organização, variando de um ambiente camponês para 

outro. A seguir, vamos adentrar nesse universo em que estão inseridos os/as apanhadores/ras 

de Flores Sempre Vivas e contextos históricos relacionados com os/as mesmos/as. 

De acordo com os estudos apontados por Monteiro (2011), a porção do Espinhaço 

onde está localizado o Parque Nacional das Sempre-vivas é conhecida pelos moradores locais 

como Serra de Minas, na região próxima a Buenópolis, e Serra Mineira, próximo a Bocaiuva. 

“As escarpas da serra marcam a referência para aqueles moradores cujas casas situam-se ao 

„pé da serra’, nome que inclusive denomina a localidade Pé de Serra, município de 

Buenópolis. A face ocidental, na encosta da serra, apresenta altitudes em torno de 600 metros 

e é denominada pelos moradores como “sertão”, sendo umas das principais referências de 
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localização o rio Jequitaí.  A face oriental, também com altitude em torno de 600 metros, é 

considerada “beira do Jequitinhonha”, sendo a principal referência o rio Jequitinhonha, 

Vargem do Inhaí e Braúnas são algumas das comunidades localizadas nessa região, município 

de Diamantina. Localizados sobre a serra, os “campos” possuem como características 

marcantes as extensas áreas com relevo aplainado e a presença abundante de flores nativas 

dos campos rupestres, sendo as mais conhecidas as flores de Sempre Vivas. Sobre a serra 

encontram-se as comunidades de Macacos, Macaquinhos, São João da Chapada, Quartel do 

Indaiá, dentre outras, município de Diamantina.   

É comum ouvir interpretações errôneas de pessoas que desconhecem essas 

regiões, alguns chegam a afirmar que não há presença de moradores nesses locais e, 

tampouco, a prática da agricultura. Ao buscar informações na literatura antiga, percebe-se que 

esse “olhar” distanciado da agricultura e campesinato para essa região se arrasta desde o 

período da colonização, quando os viajantes que por aqui passaram, não manifestaram 

interesse em transferir informações até a corte Portuguesa sobre os modos de ser e viver 

desses povos, já que os olhares estavam mais aguçados para as atividades minerais. Por essas 

e outras razões, a memória desses povos irá trazer subsídios que contribuirão com o desvelar 

do fenômeno estudado. Ao longo desse estudo é possível perceber momentos em que a 

história oral contrapõe os registros escritos e vice versa e momentos em que essas vão ao 

encontro. A seguir, apresentaremos algumas dessas contraposições e também as 

concordâncias.  

José Joaquim Rocha, ao percorrer por essas terras e referir-se ao arraial do Tijuco, 

onde se estabelecia o Real contrato de diamante, evidencia que: 

 

A terra é de pouca produção, por ter falta de águas, ainda que seus habitantes são 

providos de tudo que é necessário para o seu sustento, por haverem socorros de 

outras partes, que com muita abundância concorrem a vender à aquele lugar 

(ROCHA, 1995, apud MENESES, 2000 p. 133) 

 

 

Todavia, Menesis (2000), ao realizar estudos sobre o abastecimento alimentar nas 

Minas Gerais, no qual busca evidenciar a presença ou não de pessoas livres em oferta como 

mão-de-obra rural, o trabalho camponês familiar e a presença da mão-de-obra escrava na 

agricultura, esmiusa o inventário de uma viúva moradora do Arraial do Tijuco, em 1870, a D. 

Anna Perpétua Marcelina da Fonseca, mãe de seis filhos e senhora de 136 escravos. A D. 

Anna teve que se valer das posses deixadas pelo marido para cuidar da família e em uma das 
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suas minuciosas anotações enumerou gastos mês a mês, a produção de suas terras minerais e a 

produção própria.  

A D. Anna Perpétua listou 42 itens de consumo, dentre os quais é possível 

perceber que a produção de alimentos corresponde à maior parte do consumo alimentar dessa 

família, incluído os escravos. Dentre os produtos vindos de produção própria incluíam-se 

feijão, arroz, milho, farinha de milho, carne de boi, leite, hortaliças, algodão (que se mandava 

para fiar), azeite para iluminação, lenhas, carvões e sebo para sabão. Além de consumo 

próprio, D. Anna se servia desses produtos para embolsar lucros de sua fazenda, vendendo-os. 

Outros produtos são apresentados na lista como o peixe seco, peixe fresco, requeijão, queijos, 

marmelada, farinha de mandioca, sal da terra, aguardente (cachaça), galinha, carne e miúdos 

de porco, carne seca, dentre outros, no qual demonstra a presença dos tropeiros. Alguns 

desses produtos são oriundos da região do São Francisco: como o peixe seco e o sal da terra. 

Além desses, outros produtos vindos da Europa são apresentados na lista da D. Anna como o 

bacalhau, farinha do reino (trigo), vinho, manteiga do reino, azeite e outros (MENESIS, 

2000). 

É importante salientar que a posse de D. Anna estava inserida nos arredores do 

arraial do Tijuco, sendo necessário diferenciar a alimentação dos cativos, que viviam nas vilas 

e arraiais, daquela dos que moram em regiões mais afastadas. Aos cativos que moravam nas 

“roças” era apresentado como alternativa as caças, frutos silvestres, raízes e tubérculos 

nativos da região (MENESIS, 2000). 

Os enunciados descritos por Rocha (1995) e as anotações de D. Anna, nos dão 

ideia da presença dos tropeiros nessa região. Além de indicar a presença de tropeiros é 

possível ter ideia da diversidade de produtos que já permeavam essa região desde a época do 

período colonial. Além dos diversos produtos que compunham os hábitos alimentares dos 

nativos (indígenas), as variedades de produtos e a cultura alimentar dos negros africanos e 

europeus enriqueceram e diversificaram os produtos usados na alimentação, perceptíveis 

ainda nos dias de hoje. 

O universo de nosso estudo é descrito por Saint Hilaire, José Joaquim da Silva e 

por tantos outros como rota de tropeiros vindos do sertão norte mineiro com suas tropas fartas 

de farinha, açúcar, rapadura, cachaça, carne salgada, peixe seco para abastecer as áreas de 

mineração do distrito Diamantino. 

Costa-Filho (2008) aponta em seus estudos com os povos Gurutubanos, região 

Norte de Minas Gerais, que com a decadência da mineração, os principais vínculos comerciais 
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entre os Gerais e as Minas são rompidos. Essas regiões, Norte e Nordeste, voltaram-se para 

dentro com escassa circulação de moeda, fraca vinculação ao mercado, se comparado ao auge 

da mineração, mantendo uma economia de subsistência.  O comércio se estabelece em uma 

relação inter-regional. E, assim como os povos dos gerais, podemos assegurar que os povos 

das regiões mineiras, também, desenvolveram um estilo de vida autônomo, fundado na 

agricultura de subsistência e na utilização das riquezas naturais.  

Deste modo, basta adentrar por essas “grotas” para perceber o grande número de 

moradores e comunidades rurais e, ainda, as valiosas estratégias de convivência com a 

natureza. Muitos estudos têm sido realizados para desvelar essa complexidade. Serão 

apresentadas a seguir algumas informações de estudos que já foram realizados nessa região e 

que trarão importantes contribuições no entendimento dessa complexidade.   

Os estudos feitos por Costa-Filho (2014a) Diagnóstico sobre Comunidades 

Tradicionais das imediações e dentro do Parque Nacional das Sempre-vivas, realizado em 

2014, junto à equipe do Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais – GESTA/UFMG como 

parte do programa Mapeamento de Povos e Comunidades Tradicionais em Minas Gerais, que 

contou com o apoio do Núcleo de Agroecologia e Campesinato – NAC/UFVJM, no qual tive 

a oportunidade de participar de algumas etapas desse diagnóstico, apresentam dados 

importantes a serem considerados.   

Segundo o diagnóstico realizado por Costa-Filho (2014a), que calha com o 

universo dessa pesquisa, 19 comunidades, 550 famílias e aproximadamente 2.494 pessoas 

residem nessa região e foram atingidas pelo Parna Sempre-Vivas. Para Costa-Filho (2014a), 

mais da metade dessas pessoas (55,67%) reside na comunidade há mais de 50 anos e 60,59% 

nasceram na comunidade, induzindo a ancestralidade que envolve o tempo de moradia na 

comunidade e ao pertencimento dos pais e dos avós. Alguns dos 39,41%, embora não tenha 

nascido na comunidade nasceram em comunidades vizinhas ou hospitais da região.   

Esses dados apontam, também, uma prática tradicional que vem sendo realizada 

por diversas gerações, ou seja, o parto natural realizado por parteiras comunitárias e ainda 

revela o inter casamento entre comunidades de proximidades e parentesco. Ambas as 

características recorrentes entre povos e comunidade tradicionais.  

Há um alto grau de parentesco entre as comunidades que habitam essa porção da 

Cordilheira do Espinhaço, evocando uma ancestralidade marcada por nativos com graus de 

parentesco recorrentes. Os estudos apontam que mais da metade dos entrevistados disseram 

que os pais e mães nasceram na própria comunidade em que vivem, enquanto boa parte é 
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oriunda de comunidades vizinhas. O nascimento dos avós segue uma tendência semelhante. 

Percebe-se aí que as redes de parentescos entre as comunidades são reafirmadas e ao mesmo 

conecta as famílias que habitam essa região. Esse aspecto está relacionado também com as 

territorialidades comunitárias, em que os laços de parentescos são também marcados pelo 

acesso e uso dos recursos naturais (COSTA-FILHO, 2014a). 

As relações de parentesco são outro aspecto que caracteriza as comunidades 

tradicionais e são vistas como formas de assegurar o controle sobre a terra. Controle esse que 

é realizado grupalmente e desempenhado pela “coletivamente, que define sua territorialidade 

com base em limites étnicos fundados na afiliação por parentesco, co-participação de valores, 

de práticas culturais e, principalmente, da circunstância específica de solidariedade e 

reciprocidade” (BANDEIRA, 1991 p. 8).  

Longe dos centros urbanos, essas comunidades desenvolveram formas próprias de 

interação com o ambiente em que vivem, possibilitando a garantia de uma diversidade de 

produtos utilizados na alimentação e como fonte de renda. Além das atividades minerais, 

presentes desde o processo de colonização dessa região, outras práticas foram desenvolvidas e 

adaptadas.  

Alguns ambientes dessa região, como os campos de altitudes, não são utilizados 

pelos/as agricultores/as para o cultivo por apresentarem características: de difícil manejo, 

baixa fertilidade e dificuldade de acesso à água. No entanto, estes ambientes estão 

relacionados às atividades de extrativismo e à solta do gado (REIS et al., 2016). 

O extrativismo é realizado em todos os ambientes, sobre a serra, nas áreas de 

campo realiza-se a prática de colher sempre vivas, que ocorre em diversas épocas do ano. 

Antes da criação do parque, esses moradores se arranchavam em lapas e ranchos para a 

realização da atividade da apanha da flor e para o manejo do gado nos campos. Sobre a serra e 

suas encostas, os moradores do sertão e próximo às margens do Jequitinhonha colhem plantas 

medicinais e frutos nativos, como pequi, panã, cagaita, mangaba, etc. (MONTEIRO, 2011). 

Os moradores que vivem no ambiente de serra realizam a agricultura em 

afloramentos de solos mais férteis, denominadas “terras de cultura”, assim como no sertão e 

na margem do rio, colhem frutos do cerrado e plantas medicinais (MONTEIRO, 2011). As 

áreas de cultura de cada família, geralmente, são cercadas para proteger as roças dos animais. 

Alguns ainda fazem uso de sementes crioulas, também denominadas de sementes antigas, 

repassadas de geração a geração.  
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Estudos feitos em comunidades do Vale do Jequitinhonha – incluindo o cenário 

desse estudo – apontaram que, pelo extrativismo, além da colheita de frutos comestíveis, 

frutos secos e folhas ornamentais, flores de sempre-viva, plantas medicinais, lenha e madeira, 

ocorre também a coleta de sementes e mudas de espécies nativas que são utilizadas para 

enriquecer os sistemas produtivos das famílias. Além da coleta, essas áreas são tidas como 

área de reserva da flora, da fauna e de água e ainda para pastejo do gado (REIS et al., 2016). 

O gado rústico faz parte dessa combinação e se alimenta de gramíneas nativas que 

são manejadas com o uso do fogo. Em algumas épocas do ano, moradores da serra descem 

com o gado para evitar que sejam ervados
9
 e há épocas do ano que os moradores do sertão 

sobem com o gado para a serra. Os gados dos moradores se misturam nesse ambiente (serra, 

sertão e margens do Jequitinhonha), no qual são separados ao final de cada estação seca, sem 

nenhum problema entre os moradores (MONTEIRO, 2011).  

São estas formas de coexistir e se relacionar com a natureza que garantiram o 

estado de conservação em que se encontram estes territórios. Em relação a Serra do 

Espinhaço:  

[...] as territorialidades dessas comunidades combinam diversos agroambientes 

contidos na serra e no pé-da-serra, onde geralmente a agricultura tradicional (roças, 

quintais, criação de animais de pequeno porte) para consumo familiar é praticada 

próximo às moradias, e que, dependendo dos ambientes, vale-se do uso de rotação 

com pousio para a reposição natural da fertilidade dos solos. Foram desenvolvidas 

estratégias de vida e saberes complexos, permeados por significações e 

compreensões contextualizadas pelos lugares onde se encontram – saberes 

agroecológicos – transmitidos e reinventados ao longo de muitas gerações que vêm 

garantindo o sustento das famílias ao longo do tempo (MONTEIRO e FÁVERO, 

2011, p. 36).  

 

Estima-se que mais de 200 espécies de plantas são coletadas por centenas de 

pessoas que utilizam desse ambiente (COSTA-FILHO, 2014a). Dentre essas espécies que são 

coletadas encontram-se as flores conhecidas como sempre-vivas. Sob a denominação de 

sempre-vivas enquadram-se espécies de monocotiledôneas das famílias Eriocaulaceae, 

Xyridaceae e Cyperaceae. As sempre vivas propriamente, também denominadas de campinas, 

pertencem ao gênero Syngonanthus (Eriocaulaceae), sempre-vivas e as inflorescências 

assemelham-se a uma margaridinha. Até então a pesquisadora da UFVJM, Maria Neudes 

Souza de Oliveira, já identificou um total de 105 espécies entre sempre-vivas e botões 

atualmente coletadas (LOPES et al., 2010).  Além das sempre vivas, outras espécies de frutos 

e flores secas do cerrado são coletadas para uso comercial.  

                                                 
9
 Termo utilizado para se referir ao animal que ingeriu uma brotação de planta tóxica que, geralmente, causa a 

morte do animal. 
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São essas flores de sempre-vivas, nativas da região, que nomearam a atividade de 

trabalho, embora não seja a única atividade realizada por esses povos e, tampouco, a única 

categoria de identidade. No entanto, como aponta Monteiro (2011 p.208) é essa “identidade 

que tem sido acionada e se tornado um eixo aglutinador em torno do qual as comunidades, 

enquanto atores/sujeitos coletivos começam a se articular na luta pela garantia de seus direitos 

territoriais tradicionais”. 

Essa consideração vai ao encontro dos apontamentos de Barth (2000) ao enfatizar 

“que grupos étnicos são categorias atributivas e identificadoras empregadas pelos próprios 

atores” com a particularidade de propiciar a organização das interações entre pessoas. Nesse 

caso, “a característica crítica” na definição desses grupos passa a ser a atribuição de uma 

identidade ou “categoria étnica” determinada por uma origem comum presumida e destinos 

compartilhados. 

Assim, ao referir ao sujeito “apanhador de flor sempre-viva” estarei referindo-me 

a esse grupo de pessoas que, além de exercer a atividade da apanha de flor, também exerce 

outras atividades características de outros povos da região, a exemplo das comunidades 

remanescentes dos quilombos. Pois a realidade demonstra que o “apanhador de flor” pode ao 

mesmo tempo assumir a identidade quilombola, apanhador de flor ou até mesmo faiscador. 

Este último é uma identidade que vem sendo constituída pelos garimpeiros artesanais, e 

assim, essas identidades se imbricam, outras vezes se separam. Porém, neste estudo, embora 

apresente elementos das outras identidades, centraremos na identidade assumida com base na 

prática agroextrativista “apanhadores de flores de sempre-vivas” e, à medida que se mostrar 

necessário, as demais também surgirão no texto. 

 

2.5 Territórios tradicionalmente ocupados e Unidades de Conservação 

 

2.5.1 Contexto histórico do processo de criação de Unidades de Conservação 

 

Na segunda metade do século XIX foram definidas as bases teórica e legal para se 

conservar áreas naturais de interesse público. A ação foi marcada, em 1872, pela delimitação 

de milhares de hectares da região nordeste de Wyoming como Parque Nacional de 

Yellowstone, nos Estados Unidos (DIEGUES, 2001). Em 1885, o Canadá criou seu primeiro 

parque nacional. A Nova Zelândia em 1894, a África do Sul e a Austrália em 1898. O México 

estabeleceu sua primeira reserva florestal em 1894, a Argentina em 1903, o Chile em 1926. O 
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Brasil em 1937, com a criação do Parque do Nacional Itatiaia, na divisa entre Rio de Janeiro e 

São Paulo (DIEGUES, 2001).  

No Brasil, de acordo com Pádua & Filho (1979), a primeira proposta de criação de 

parque nacional foi feita em 1876 pelo abolicionista André Rebouças, inspirado no modelo 

dos parques norte-americanos. O Parque Nacional do Araguaia e o Parque Nacional das Sete 

Quedas foram os primeiros parques propostos. Em 1911, Hubmayer propôs a criação do 

Parque Nacional de Itatiaia, com o intuito turístico e na oportunidade ofereceu a área aos 

pesquisadores e estudiosos, em uma declaração feita na Sociedade Brasileira de Geografia, no 

Rio de Janeiro, firmando o cunho da pesquisa (DIEGUES, 2001).  

Porém, o primeiro Parque Nacional foi criado em 1937, em Itatiaia, com o 

propósito de incentivar a pesquisa científica e oferecer lazer às populações urbanas. A sua 

criação foi estabelecida pelo artigo 9° do Código Florestal, aprovado em 1934, que definiu 

parques nacionais como monumentos públicos naturais que se perpetuam, em sua composição 

florística (DIEGUES, 2001).  

A América Latina copiou o modelo Norte Americano, que define parque nacional 

sem população residente. E com o mesmo objetivo justificado – promover o turismo, proteger 

áreas naturais de grande beleza cênica, para usufruto dos visitantes (DIEGUES, 2001).  

A ideia de se ter áreas protegidas para atender às demandas externas e não levar 

em consideração os povos e comunidades existentes no interior dessas áreas está estabelecido 

inclusive na legislação ambiental brasileira.  De acordo com o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (SNUC), Lei n
o
 9.985, de 18 de julho de 2000, regulamentada pelo Decreto 

no 4.340, de 22 de agosto de 2002, os parques são unidades de conservação de proteção 

integral, com o objetivo básico de preservar a natureza, sendo de posse e domínio público e as 

áreas particulares em seu interior deverão ser desapropriadas. O artigo 11
0
 do SNUC define os 

objetivos do Parque sendo: 

 

Art. 11
0
. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando 

a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação 

e interpretação ambiental, de recreação com contato com a natureza e de turismo 

ecológico (BRASIL, 2000).  

 

As Unidades de Conservação se dividem em dois grupos - Unidades de Proteção 

Integral e Unidades de Uso Sustentável. Os Parques estão inseridos na Unidade de Proteção 

Integral e somam-se aos parques outras unidades, como a Estação Ecológica, Reserva 

Biológica, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre, cada uma com sua 
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especificidade, sendo comum a todos a exclusão de pessoas em seus interiores. As Unidades 

de Uso Sustentável incluem as Reserva Extrativista, Floresta Nacional, Reserva de Fauna, 

Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. Além dos objetivos 

de preservação de ecossistemas naturais, visitação e realização de pesquisas, entre outras, as 

Unidades de Uso Sustentável permitem ocupação humana em suas unidades, pois têm como 

objetivo básico (art. 7
o 

inciso 2
o
) “compatibilizar a conservação da natureza com o uso 

sustentável de parcela dos seus recursos naturais” (BRASIL, 2000).  

Nesse sentido, percebe-se que, as UC‟s da categoria proteção integral são atrações 

e para o uso de pessoas externa ao espaço delimitado, nesse sentido, desde a idealização e 

criação dos primeiros parques, não se pensava nos povos indígenas, comunidades de 

pescadores, ribeirinhas e de coletores que nela moravam (DIEGUES, 2001).  

Os modos específicos de viver integrados com natureza, de manter a diversidade 

biológica, a conservação da diversidade cultural, o conhecimento tradicional associado àquele 

ambiente, em vez de ser preservado, passa a ser um empecilho, na visão dos órgãos 

ambientais e dos gestores dessas unidades.  

O pesquisador Diegues (2001), menciona o livro Os Parques Nacionais no Brasil 

de autoria de Pádua & Filho, publicado, em 1979, sendo a primeira autora citada, na época, 

diretora do departamento de Parques do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 

(IBDF) e faz uma análise de como a autora descreve os parques. 

 

[...] Aí se descrevem os parques nacionais brasileiros do ponto de vista da riqueza 

natural, e, sempre que se referem à população de moradores, as tratam de "posseira" 

e "degradadora", independente de suas características, de seu período de moradia 

anterior à criação da área protegida (DIEGUES, 2001, p.115).  

 

No Brasil, essas UC‟s são vinculadas a processos de compensação ambiental. De 

acordo com a pesquisadora Monteiro (2011), no processo de compensação ambiental há um 

arranjo entre o estado e empreendedores, onde esses se valem da criação dessas unidades ou 

investem em seus projetos de implantação, como forma de compensar a degradação causada 

por uma determinada empresa em outro local onde a natureza se encontra preservada. 

Assim, a compensação ambiental tem característica de transferir geograficamente 

os passivos e benefícios, ou seja, os danos causados ao meio ambiente por uma determinada 

empresa geram obrigações para as mesmas com relação à natureza e à sociedade. Esse 

conjunto de obrigações denominados passivo ambiental é transferido para uma área onde 
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serão realizadas ações que possibilitam que a empresa cumpra as obrigações firmadas. 

Ressalta-se que essas ações podem ser realizadas em regiões diferentes da área de atuação da 

empresa desde que no mesmo bioma, geralmente, as áreas procuradas são áreas de grande 

relevância cênica, sendo a criação ou manutenção das UC‟s, uma das estratégias para o 

cumprimento do passivo ambiental.  

Além disso, os parques estão relacionados com os selos verdes. Os selos verdes 

são outra estratégia de agregação de valor econômico aos produtos postos no mercado, com 

oportuna divulgação nas propagandas feitas pelas empresas. Para alcançar o selo verde, os 

governos necessitam atender a uma agenda global e alcançar algumas metas ambientais. A 

partir dessas ações, tanto o governo federal quanto os estaduais apresentaram metas 

ambientais, atendendo a uma agenda global de aumento de UC‟s em todo o país, entre elas, os 

parques. Defende-se, ainda, a necessidade dessas UC‟s para o fornecimento de serviços 

ambientais (absorção das águas de chuvas, ar puro, etc.) à sociedade urbano-industrial-

capitalista (MONTEIRO, 2011).  

 

2.5.2 O Parque Nacional das Sempre-vivas e o processo de territorialização dos povos 

 

Com características atrativas e visto como área propícia para atender às 

deliberações, já descritas, é criado o Parque Nacional das Sempre-vivas – Decreto 

Presidencial S/N, de 13 de dezembro de 2002, por Fernando Henrique Cardoso, no final de 

seu segundo mandato (MONTEIRO, 2011).O objetivo de criação do Parque Nacional das 

Sempre-Vivas é a preservação de ecossistemas naturais, como previsto pelo SNUC, e assim a 

proteção dos recursos naturais existentes na Serra do Espinhaço, como as paisagens de 

campos rupestres e mananciais de água. Além desta função, a condição de parque também 

possibilita o desenvolvimento de pesquisas e a realização de atividades de educação 

ambiental, recreação e ecoturismo (SNUC, 2000).  
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Figura 1 - Mapa de localização do Parque Nacional das Sempre-vivas. 

 

Fonte: Organização da Pesquisadora e elaboração Bruna Camilly de Araújo 
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Embora tenha sido criado após a aprovação da lei n
o
 9.985 que institui o SNUC, 

instrumento legal que estabelece critérios e normas para criação de UC‟s, no qual prevê a 

consulta à população atingida pela criação desta modalidade de unidade de conservação, não 

houve a devida participação e envolvimento das comunidades que ocupam a área determinada 

para o Parna Sempre-vivas (MONTEIRO, 2011).  

A proposta surge no final de 1990, quando a Serra do Espinhaço, em Minas 

Gerais, foi avaliada por uma equipe composta por: gestores ambientais públicos, técnicos de 

organizações não-governamentais, ambientalistas e cientistas, como área prioritária para a 

preservação/proteção da biodiversidade. A avaliação feita por essa equipe foi aprovada no 

Zoneamento Econômico de Minas Gerais e a criação de Unidades de Proteção Integral passou 

a integrar a política ambiental oficial. A princípio a ideia era criar o Parque Nacional do Inhaí 

– Parna Inhaí, com uma área de 50.000 hectares. Após novos estudos realizados pela equipe 

do Ibama, a qual sobrevoou a área de interesse, essa proposta foi ampliada para 124.000 

hectares. As justificativas para a criação do referido Parque a de que essa área está inserida na 

Serra do Espinhaço, com importância endêmica e algumas espécies consideradas ameaçadas 

de extinção, como algumas espécies de flores sempre-vivas e ainda pela beleza cênica, em 

especial para as serras e cachoeiras. Além disso, o potencial turístico e a importância 

histórica-cultural de Diamantina, patrimônio cultural da humanidade reconhecido pela 

UNESCO (MONTEIRO, 2012). 

Monteiro (2011), ao entrevistar técnicos do Ibama, como parte da sua pesquisa, 

ouviu desses que, ao sobrevoar a região com helicóptero, como tática de facilitar o trabalho, 

que subsidiariam os estudos de ampliação da proposta inicial (Parna Inhaí), os técnicos não 

perceberam, sobre as serras, moradores e muito menos casas e o que lhe chamou a atenção 

foram as lindas formações de quartzito, os campos conservados, água em abundância, 

ausência de atividade de garimpo e carvão e na parte norte (município de Olhos d‟água) uma 

extensa área com plantação de eucalipto já estabelecida, que não sabe explicar se ficou dentro 

ou fora do limite do parque. Embora tenha destacado a ideia de ter muitos animais silvestres, 

não deixou de observar os vestígios de caças. E por fim, destaca as manchas de queimadas 

nos campos, que de imediato, julgaram provocar destruição ao ambiente. Após essas 

observações vistas como prioridades para ser protegidas, pegaram pontos de GPS, utilizando 

como base os limites naturais – paredões e cursos d‟água, deixando de fora as comunidades 

(Informações dadas pelo técnico do Ibama, coletadas em fevereiro de 2010, no estudo de 

MONTEIRO, 2011).  
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Nota-se que os povos e comunidades que historicamente contribuíram e 

exerceram atividades de manejo sustentável para a manutenção dessa área não foram 

inseridos em nenhuma etapa dos estudos que fundamentaram a proposta de criação e 

ampliação dessa unidade de conservação. As comunidades que historicamente ocupam o 

território tomado pelo parque ficaram sabendo de sua existência e das implicações que isto 

acarretaria em suas vidas, a partir do ano de 2007, quando a equipe responsável pela gestão do 

mesmo passou a implantá-lo de forma bastante ostensiva, culminando em diversos conflitos. 

Dessa forma, o parque surge desconectado com as reais demandas dessas comunidades, e que 

reforça a crítica que Diegues (2001), faz ao SNUC ao negar a proteção ou não relacionar a 

proteção da diversidade biológica aos povos que vivem dentro de UC ou em seus arredores. 

Esse fato nos faz recorrer ao período da colonização, tendo em vista que o Brasil, 

sobretudo Minas Gerais, continua importando e implantando modelos e sistemas 

organizacionais, justificados pela eficiência da busca pela atitude, pelo novo, o moderno, o 

eficiente e o melhor. Porém não faz reflexões de como essa importação é recebida pelos 

povos que historicamente ocupam esses ambientes e como esse processo impacta as questões 

sociais, uma vez que, essa importação de pensamento e modelo faz emergir a superficialidade, 

a negação das culturas tradicionalmente construídas e ainda não atende à real demanda da 

sociedade, pois são desconectadas da realidade. Dessa forma há uma supressão das 

identidades e provoca-se repressão aos povos que reivindicam sua identidade e sua autonomia 

aos seus territórios (ALBANO, 2008).  

Como vimos no tópico anterior, os povos tradicionais afetados pelo Parna 

Sempre-Vivas, que possuem conhecimento, crenças, costumes e hábitos, 

adquiridos/construídos historicamente, são forçados a receber projetos que são influenciados e 

determinados por culturas descontextualizadas e diferentes das suas, tanto na forma de pensar, 

agir e interesses que divergem entre si. Ao mesmo tempo em que percebem a violação dos 

seus direitos, o que faz emergir um conjunto de conflitos sociais.  

 
[...] Tais conflitos emergem inerentes às diferentes racionalidades, lógicas e 

processos de apropriação do território, aludindo as territorialidades que existem 

para além dos espaços físicos, sociais e culturais subsumidos pelo ambientalismo 

neoliberal dito pragmático ou de resultados vigente nas últimas décadas. 

(MONTEIRO, 2011, p. 57). 

 

Prevalece entre os ambientalistas e gestores públicos de meio ambiente, a 

concepção de preservação da natureza dissociada do ser humano, fundamentada na lógica do 

mito moderno da natureza intocada (DIEGUES, 2001), que, segundo Monteiro (2011), pode 
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ser entendido como uma ideologia inclusivo-existencial, que interpela sujeitos a partir de um 

discurso cujos significados relacionam-se com o pertencimento ao mundo e com o significado 

da vida, da morte e da ordem natural, o que é bom ou ruim, intocável/tocável. 

 

[...] a natureza virgem, se expressa em toda a sua beleza, deve ser intocada, já que a 

ação humana é predatória ao paraíso, e a natureza virgem e pura deve, portanto, ser 

protegida do/pelo homem” (MONTEIRO, 2011, p. 72).  

 

As UC‟s são envolvidas por um jogo de forças e conflitos, entre o estado e povos 

com seus usos tradicionais da terra. Quando há sobreposição em territórios tradicionalmente 

ocupados esses conflitos têm frequentemente gerado violência.  

Porto et al. (2014), percebem no conflito ambiental uma estratégia que permite 

analisar as disputas entre grupos sociais por objetivos e interesses conflitantes no uso do 

território e dos recursos naturais existentes, incluindo, além dos agentes econômicos e 

populações, as instituições estatais. Os conflitos surgem justamente pela emergência de 

formas organizadas de resistência e afirmação de outros projetos de desenvolvimento e 

sociedade (PORTO et al., 2014).  

Nesse sentido, no início de 2010, a partir de debates e reflexões sobre os conflitos 

socioambientais envolvendo comunidades tradicionais na Serra do Espinhaço – região de 

Diamantina, MG, foi criada a Comissão em Defesa dos Direitos das Comunidades 

Extrativistas – CODECEX. Insatisfeitos com o Parque, representantes das comunidades 

atingidas pelo Parna Sempre-Vivas passaram a compor a CODECEX e reivindicaram um 

processo de formação em Direitos das Comunidades Tradicionais.  

Concomitante ao processo de formação, a CODECEX realizou várias ações no 

sentido de contrapor as ações ostensivas dos gestores do Parna Sempre-Vivas e na busca da 

garantia dos direitos das comunidades tradicionais, dentre elas: abertura de um Processo 

Administrativo no Ministério Público Federal, que culminou numa perícia da 6ª Câmara de 

Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais, participação e solicitação de apoio na 

Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT), envio de ofício e 

audiência com o Presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 

ICMBio e um manifesto reivindicatório (abaixo-assinado) com 687 assinaturas, para que 

fosse criado um Grupo de Trabalho (GT) para estudos visando à redefinição dos limites e da 

categoria da unidade de conservação.  

Além dessas ações, outras estratégias de diálogo foram traçadas pela CODECEX 

como tentativa de minimizar a violação dos direitos das comunidades atingidas. Em 2012, a 
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CODECEX requereu junto à Presidência do ICMBio que fosse constituído um GT para tratar 

das questões dos conflitos que envolvem esse Parque, tendo como encaminhamento a 

determinação, pelo presidente do órgão, que fosse criado, no âmbito do Conselho Consultivo 

do Parque Nacional das Sempre-Vivas – CONVIVAS o Grupo de Trabalho reivindicado pela 

CODECEX.  

Atendendo à determinação da presidência do ICMBio, o GT foi instituído no 

âmbito do CONVIVAS, em reunião realizada no dia 15 de março de 2013 no qual foi definido 

como objetivo “realizar um estudo aprofundado com a participação das comunidades 

envolvidas, visando à solução dos conflitos territoriais das comunidades tradicionais com o 

Parque Nacional das Sempre-Vivas, com possível proposição de recategorização e 

redefinição de limites” (ATA do CONVIVAS 15/03/2013, ICMBio).  

O GT foi integrado por representantes do ICMBio, pesquisadores, representantes 

de comunidades e por representantes de instituições não governamentais que mantêm relação 

direta com as partes envolvidas. Durante essa etapa participei ativamente das discussões 

enquanto representante suplente de uma das instituições que compunha o GT, no qual foi 

possível iniciar o processo de indagação das questões que originaram a proposta desse estudo. 

A primeira reunião ocorreu em abril de 2013 e a última em dezembro de 2014, 

totalizando 11 reuniões ordinárias, três encontros de nivelamento dos membros do GT e 

visitas a 11 (onze) comunidades atingidas pelo Parna Sempre-Vivas. Na 9
a
 reunião, ocorrida 

em 18 de julho de 2014, a CODECEX apresentou ao GT sua proposta de solução para os 

conflitos: Recategorização do Parque Nacional das Sempre-Vivas para Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável. Na 10
a
 reunião, em 17 de novembro de 2014, sucedeu a 

apresentação pelo professor e antropólogo Aderval Costa Filho (GESTA-UFMG) do 

diagnóstico sobre as comunidades tradicionais das imediações e dentro do Parna Sempre-

Vivas. Na 11
a
 reunião, em 13 de dezembro de 2014, a pauta principal foi a discussão sobre o 

produto final do GT e a sua apresentação ao CONVIVAS (Relatório Final do GT, 2015). 

O resultado das atividades e proposições do referido GT foi apresentado ao 

CONVIVAS, sendo aprovado por este em reunião realizada no dia 26 de junho de 2017, em 

Buenópolis, na qual apresenta a proposta de recategorização do Parque, de forma a 

transformá-lo em Reserva de Desenvolvimento Sustentável – RDS (ICMBio – ATA 

CONVIVAS 26/06/2015).  

Além das ações empenhadas pelo GT, foi solicitada, pela CODECEX, a 

realização de uma audiência pública, ocorrida em 26 de maio de 2014, na qual foram 
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denunciados, publicamente, os abusos e as consequências decorrentes da implantação do 

Parque Nacional das Sempre-Vivas. Dentre essas denúncias houve relatos de diversas pessoas 

que tiveram a saúde prejudicada devido aos fatos que ocorreram após a implantação dessa 

UC. Ressalto a minha participação nessa audiência enquanto integrante de instituições que, na 

época, prestava assessoria política a esses povos e comunidades. Os relatos, assim como 

outras informações estão disponíveis na nota taquigráfica da audiência pública. 

É importante ainda ressaltar que em abril de 2017, a Procuradoria Regional dos 

Direitos do Cidadão (PRDC), órgão do Ministério Público Federal (MPF), em conjunto com o 

Grupo de Trabalho Povos e Comunidades Tradicionais, da 6ª Câmara de Coordenação e 

Revisão do MPF, recomendou ao ICMBio que adotasse diversas medidas para garantir às 

comunidades tradicionais que residem no interior e no entorno do Parque Nacional das 

Sempre-Vivas a continuidade de seus modos tradicionais de criar, fazer e viver
10

. 

 

2.6 Processo saúde-doença dos povos tradicionais 

  

Ah! Eu acho que saúde pra gente, era aquilo que a gente fazia lá; levantar de 

manhã, saia pro campo, tomar o ar fresco, o vento na cara e chegar de tarde, 

deitar, dormir e levantar no outro dia fazer as mesmas coisas e num cansa, né? 

 

Geralda Soares – Apanhadora de Flores Sempre Vivas 

 

Tecer o conceito de saúde é tão complexo quanto compreender a diversidade de 

questões que estão relacionadas com o processo de adoecimento, por envolver diferentes 

dimensões e aspectos constitutivos.  Existe uma diversidade de conceitos relacionados à saúde 

e à doença. Além disso, a definição e concepção de saúde vêm passando por transformações 

desde o surgimento da humanidade, o que torna difícil uma única definição de saúde. 

Ressalta-se que para a Psicologia Sócio-histórica, não existe a doença fora de um contexto 

histórico, a doença se constitui a partir deste contexto e, ao mesmo tempo em que é 

constitutiva do mesmo. Apresentaremos a seguir o histórico da concepção de saúde, aspecto 

importante para auxiliar no desvelar dos objetivos propostos. 

     A saúde e a doença sempre fizeram parte da realidade e das preocupações 

humanas, sua explicação mantém relação direta com os diferentes processos de produção e 

reprodução social da sociedade humana, desde a visão mágico-religiosa dos caçadores-

coletores, na antiguidade, até a perspectiva individualista mantida pelo modelo biomédico e 

                                                 
10

 Recomendação MPF/PRMG nº 15, de 07 de abril de 2017. Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/mg/sala-

de-imprensa/docs/recomendacao-parque-nacional-sempre-vivas.pdf>. 
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ancorada no sistema capitalista, predominante nos tempos de hoje. As práticas de saúde que 

buscam promover, manter ou recuperar a saúde são relacionadas a uma diversidade de 

questões vigentes em cada época, nas quais incluem as formações sociais e econômicas, os 

significados atribuídos e o conhecimento disponível (BATISTELLA, 2007). 

A concepção mágico-religiosa partia, e parte, do princípio de que a doença resulta 

da ação de forças alheias ao organismo, por causa do pecado ou da maldição. “Para os antigos 

hebreus, a doença não era necessariamente devida à ação de demônios, ou de maus espíritos, 

mas representava, de qualquer modo, um sinal da cólera divina, diante dos pecados humanos”. 

Nessa concepção, Deus tinha o poder de punir através da doença, mas também o poder de 

curar, ao ser considerado o grande Médico como pode ser visto em trechos bíblicos: “Eu sou o 

Senhor, e é saúde que te trago” (Êxodo 15, 26); “De Deus vem toda a cura” (Eclesiastes, 38, 

1-9) (SCLIAR, 2007 p. 30). 

Para a racionalidade da medicina mágico-religiosa, o adoecer era resultante de 

transgressões de natureza individual ou coletiva. Nessa concepção, a partir das relações com o 

mundo natural admite-se uma cosmologia
11

, onde há a presença de “deuses caprichosos e 

espíritos tanto bons, como maus”. A doença era entendida a partir da influência desses, 

incumbido aos responsáveis pela prática da época acalmar essas forças sobrenaturais. Como 

processo de cura recorria-se aos rituais diversos, de acordo com cada cultura, liderados pelos 

feiticeiros, sacerdotes ou xamãs, utilizavam de seus “dons” para reatar o enlace com as 

divindades. “Esse enfoque é ainda hoje aceito por milhares de pessoas, habitantes de 

sociedades tribais ou não, com a influência, concomitante, por vezes, de elementos da 

medicina ocidental, dita científica” (BARROS, 2002 p. 62). 

 
Encarregados de realizar a cura, erradicando o mal e reintegrando o doente a partir 

de diferentes recursos extáticos de convocação, captura e afastamento dos espíritos 

malignos, os curandeiros valem-se de cânticos, danças, instrumentos musicais, 

infusões, emplastros, plantas psicoativas, jejum, restrições dietéticas, reclusão, 

tabaco, calor, defumação, massagens, fricção, escarificações, extração da doença 

pela provocação do vômito, entre outros recursos terapêuticos (BATISTELLA, 2007 

p. 29). 

                                                 
11

 Cosmologia compreende tanto os conceitos gerais do lugar dos seres humanos no plano geral da existência 

como as forças constituintes e geradores deste plano. Estas forças também regem o ordenamento dos seres 

sobrenaturais e os processos cósmicos globais que representam consequências para a experiência 

humana.Cosmologias são bastante utilizadas em contexto com crenças religiosas e práticas rituais, mas também 

são atividades envolvidas na rotina e pensamentos de todos os humanos, pois afetam as realidades industriais, 

científicas e tecnológicas.  Noções cosmológicas relativas às forças criativas e degenerativas que afetam a 

existência humana no universo são fundamentais para a compreensão de como o humano é orientado em relação 

ao seu entorno imediato. As pessoas criam e atribuem significados para tudo o que afeta seu meio físico e social 

em sua existência. Essas cosmologias articulam uma particular visão espaço-temporal que considera os seres 

humanos intimamente vinculados com processos cósmicos que devem sua geração e sua existência, onde a 

geração também tem um papel fundamental (BARFIELD, 2000 p. 178). 



  

  68 

 

 

Os importantes médicos gregos, além de médicos eram também filósofos naturais, 

que, além de lidar com a saúde, buscavam entender as relações entre homem e natureza, essa 

relação está explicitada na busca do entendimento da doença e da saúde nos processos 

naturais e não sagrado (BATISTELLA, 2007).  

O pensamento já descrito (Mágico-religioso) passa por uma transformação, ao 

desviar o foco de interesse das forças sobrenaturais para o portador da doença. Esse 

entendimento contribui para uma visão da doença como um fenômeno natural, passível de ser 

compreendido e não mais concepção da intromissão de forças divinas ou maléfica.  Essa visão 

é também chamada de medicina empírico-racional, sendo os seus primórdios no Egito (3.000 

a.c) (BARROS, 2002 p. 68). 

De acordo com Barros (2002), com o nascimento da filosofia (sexto século antes 

de cristo) e as tentativas dos primeiros filósofos pré-socráticos em encontrar explicações para 

a origem do universo e da vida, iniciam-se as especulações intencionadas a encontrar 

explicação não sobrenatural para a doença.  

Acredita-se que Empédocles (490-430 a.c) trouxe contribuições importantes para 

a medicina, por ser o pioneiro na concepção de mundo formado pelos quatro elementos e em 

termos iguais – água, a terra, o fogo e o ar. A combinação desses elementos constituía a 

natureza e, de acordo com sua proporção, os mesmos delineavam as propriedades dos objetos: 

o úmido, o seco, o quente e o frio. Essa teoria foi aprimorada por outros filósofos, chegando 

ao seu auge à época de Hipócrates (460-377 a.C), que associou esses quatro elementos a 

quatro “humores” do corpo humano, também chamados de temperamentos (BARRROS, 

2002; HEGENBERG, 2002). 

 O filósofo Hipócrates, considerado o pai da Medicina, foi o grande responsável 

pela teoria dos humores corporais, o "Humor" (khymós), entendido como um fluido mais ou 

menos viscoso que se mantém inalterado em todas as transformações físicas do ser humano. 

Segundo a teoria hipocrática há quatro humores básicos: sangue, fleuma ou catarro, bile 

amarela e bile negra ou melancolia, que estão relacionados à saúde. Os 

humores/temperamentos são apoiados e correlacionados com as características elementares, 

frio e molhado (catarro), quente e úmido (sangue), quente e seco (bílis amarela) e frio e seco 

(bile negra) (ENTRALGO, 1978). 

 Ainda de acordo com Entralgo (1978), Aristóteles, herdeiro do pensamento 

pré-socrático e hipocrático, sistematizou e correlacionou os elementos cosmológicos e 
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biológicos uns aos outros. Ele aceitou os quatro elementos de Empédocles e atribuiu a cada 

um par de qualidades complementares (quente e seco, o ar; frio e úmido, a água; fria e seca, a 

terra; quente e seco, o fogo).  

 No tratato Hipocrático, Da natureza do homem, inspirado em Hipócrates, e 

sobetudo, no diálogo que Pólibo empreende com os filosófos pré sócráticos, o mesmo 

descreve como os quatro humores estão relacionados com as quatro estações do ano e 

apresenta essa relação onde há um aumento no corpo humano desses humores, isto é, no verão 

a bile amarela aumenta, no outono há um aumento da bile negra, o sangue aumenta na 

primavera e o fleuma aumenta no inverno. As condições do ano estão de acordo com a 

natureza dos humores, a exemplo da primavera, que é úmida e quente assim como o sangue 

(CAIRUS & RIBEIRO, 2005). 

 Para a teoria dos humores há saúde quando os humores estão harmonizados em 

proporção, em propriedade e em quantidade, sobretudo quando são misturados. E o excesso 

ou falta desses humores leva ao adoecimento, ou seja, quando há desequilíbrio dos humores a 

pessoa adoece (CAIRUS & RIBEIRO, 2005).  A Hipócrates se deve a primeira explicação em 

associar a doença a causas naturais e elimina a ideia das causas sobrenaturais causadoras das 

doenças (HEGENBERG, 2002). 

 Essa teoria ainda é aceita e utilizada nos dias de hoje em algumas correntes de 

pensamento médico oriental, por exemplo, a medicina tradicional tibetana, medicina 

ayuvérdica e unani indianas (BARROS, 2002). No Oriente médio, seguia-se e ainda segue 

uma concepção de saúde e de doença diferente, porém essa concepção apresenta uma 

semelhança ao da concepção hipocrática. O conceito de saúde no oriente médio está 

relacionado à harmonia existente entre as forças vitais que existem no corpo e já doença é a 

ausência de harmonia dessas forças vitais. As medidas terapêuticas cumprem com a função de 

restaurar e harmonizar esse fluxo de energia no corpo. A acupuntura e ioga, por exemplo, são 

medidas utilizadas para alcançar essa harmonia entre as forças vitais do corpo (SCLIAR, 

2007). 

As observações de Hipócrates que o fizeram associar a doença às causas naturais 

são consideradas por Hegemberg (2002) como o marco do “início da abordagem científica das 

doenças e assinala o começo da terapia racional: o momento em que a doença passa a ser vista 

como fenômeno natural”.  

As ideias de Hipócrates foram disseminadas rapidamente e outros filósofos 

aprimoraram e sistematizaram essa teoria. No final do século II, as suas ideias e ensinamentos 
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ganharam destaque, principalmente nas obras de Galeno de Pérgamo (131-201 a.C.), discípulo 

de Hipócrates. Galeno revisitou e aprimorou a teoria humoral de Hipócrates e a doença 

continuava a ser entendida como antes, ou seja, equilíbrio ou desequilíbrio entre os humores. 

Essa concepção humoral se mantém e se transmite até o final do século XVIII 

(HEGENBERG, 2002). 

Murta (2013), após releitura dos clássicos gregos, descreve que na concepção 

galênica cada indivíduo possui um temperamento próprio – temperamento fleumático (quando 

frio e úmido), melancólico (quando frio e seco), sanguíneo (quando quente e úmido) ou 

colérico (quando quente e seco), sendo que o estado de saúde deste indivíduo é determinado 

pela relação entre os humores do seu temperamento e os do ambiente, ou seja, entre os 

humores internos naturais e os humores externos presentes nos alimentos, solos, ares, climas, 

etc. 

Paracelso (1493-1541), concebe a doença como processo “anômalo” que ocorre 

no organismo (HEGENBERG, 2002). Paracelso admitia que todos os corpos eram 

constituídos por três elementos fundamentais, que ele denominou de enxofre, mercúrio e sal. 

O enxofre significa fogo (volatilidade); o mercúrio significa a água (fluidez) e o sal representa 

a terra (solidez). O ar foi omitido por considerá-lo produto do fogo e da água. 

(HOHENHEIM, 1970). 

Ao considerar que a doença era provocada por agentes externos ao organismo, 

Paracelso defendia a ideia de que para expulsar a doença era necessário fazer uso de remédios 

específicos para cada doença e de origem química, além disso, defendia a ideia de que as 

doenças poderiam ser tratadas pelos semelhantes. 

Paracelso passou a administrar aos doentes doses de minerais e metais, em 

especial, o mercúrio, utilizado no tratamento da sífilis, doença que se tornou epidêmica na 

Europa no final do século XV (SCLIOAR, 2007).  Paracelso foi o pioneiro no uso de 

medicamentos à base de ópio (sedativo) e de substâncias inorgânicas (mercúrio, ferro, 

enxofre, chumbo, arsênio e sulfato de cobre) e trouxe contribuições importantes com a 

introdução das tinturas, ou seja, extratos alcoólicos de vegetais (VANIN, 1994). 

Esses extratos alcoólicos eram e ainda são extraídos pela prática da espagíria, o 

termo spagírica foi introduzido por Paracelso, que indicava a arte de “separar o puro do 

impuro, a fim de que, eliminadas as excrescências, a virtude remanescente possa operar”,  ou 

seja, é a aplicação da arte da alquimia na preparação de tinturas vegetais e metálicas 

(PETRINUS, 2001). 



  

  71 

 

Murta (2013) aponta, tendo como referência Foucault (2001), que a relação entre 

a medicina e a química deu-se a partir da tentativa de se controlar os miasmas/ares urbanos: 

 

Foi precisamente pela análise do ar, da corrente de ar, das condições de vida e de 

respiração que a medicina e a química entraram com contato. Fourcroy e Lavoisier 

se interessaram pelo organismo por intermédio do controle do ar urbano. A inserção 

da prática médica em um corpus de ciência físico-químico se fez por intermédio da 

urbanização (FOUCAULT, 2001).  

 

O modelo biomédico ou mecanicista, hoje predominante, tem suas raízes 

históricas vinculadas no renascimento e na releitura dos clássicos gregos. Segundo Luz 

(1988), a física mecânica, a partir do século XVII, influenciou a medicina, que passou a 

conceber o ser humano também como uma máquina, com a utilização de termos próprios da 

engenharia hidráulica para definir o sistema vascular (válvulas, canais, bombas e foles, dentre 

outros). De acordo com Scliar (2002), nesse mesmo período, o desenvolvimento da anatomia, 

contribuiu para o afastamento da concepção humoral da doença, passando a localizá-la nos 

órgãos.  

Luz (1988), em sua obra Natural, racional e social, com base na medicina e na 

sociologia emergentes na segunda metade do século XVIII, argumenta como as características 

da racionalidade científica moderna daquele período fez emergir outra racionalidade 

científica. A nova racionalidade, segundo a autora, parte de um regime específico de produção 

de enunciados de verdade, sendo as regras da produção mais importantes que sua veracidade, 

valorizando a variação, superação e progresso desses enunciados, contrariamente à perenidade 

das verdades medievais. E é justamente essa mutabilidade que vai definir a racionalidade 

moderna como racionalidade científica. 

Essa racionalidade científica surge a partir de Descartes, que afirma a razão como 

produtora de conhecimentos e a partir de métodos científicos criados para firmar verdades 

nasce um traço constitutivo característico: o experimentalismo. E é essa razão que caracteriza 

a “revolução científica” e cria uma série de dualidades (natureza-homem, corpo-alma, 

qualidade-quantidade, objeto-sujeito). Como consequência neutraliza o sujeito, criando 

condições para torná-lo objeto da ciência. Nessa concepção, a doença, na sociedade ocidental, 

é compreendida por intermédio do conceito de organismo, formulado com base em uma 

concepção mecanicista do corpo (LUZ, 1988).  

De acordo com Foucault (2011), com esta nova concepção há uma reorganização 

na forma de olhar o doente, pois antes os médicos perguntavam ao doente: “o que há de 

errado com você?”, passando então a perguntar “onde dói”. A arte de curar indivíduos 
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doentes transforma-se numa disciplina das doenças. Essa mudança e reorganização da 

estrutura da racionalidade médica permitiram a existência de um discurso de saúde focado no 

discurso sobre a doença. O alvo privilegiado da intervenção médica torna-se, cada vez mais, o 

corpo individual, o que ajuda a constituir o indivíduo moderno. 

É também a partir do século XVII que o hospital se consolida como um lugar 

privilegiado de se observar as doenças. Sob o olhar do médico de hospital, as doenças são 

passíveis de serem ordenadas. Com esse ordenamento, a doença é tomada em duplo sistema 

de observação: um olhar que a desmembra das misérias sociais e outro que a isola para 

melhor circunscreve-la em verdade. (FOUCAULT, 2001; FOUCAULT, 2011). 

Foucault (2011) em O nascimento da clínica demonstra como o estudo da morte a 

partir da abertura dos cadáveres possibilitou outro olhar do corpo humano. “De modo geral, a 

experiência da individualidade na cultura moderna está talvez ligada à da morte", fazendo 

emergir a medicina como a ciência do indivíduo. Através do exame, a individualidade torna-

se um elemento pertinente para o exercício do poder, estando este associado à medicalização 

dos corpos. 

Percebe-se que a concepção de saúde-doença passa por modificações, o que era 

noção de equilíbrio dos humores, passa a ser a incorporação da doença em um corpo. Foucault 

(2011), explica que essa mudança de definição não se dá apenas ao acúmulo de conhecimento 

sobre a doença, mas a uma mudança de cosmologia. Tal mudança propiciou o surgimento da 

medicina moderna. 

Essa nova concepção de medicina, que traz a percepção da doença a partir da ideia 

de um agente causal, está voltada para um corpo desvitalizado e não inclui o ser humano em 

sua integralidade, pois desconsidera as singularidades dos sujeitos, suas emoções e relações 

sociais, dentre outros (MENDES, 1990).  

    Almeida-Filho (2013) apresenta críticas ao modelo da História Natural das 

Doenças
12

, e argumenta que os modelos teóricos de saúde-doença não podem se limitar à 

causalidade dos processos biológicos. “Necessitam, antes de tudo, ampliar-se (ou abrir-se) aos 

processos de promoção, proteção, manutenção e recuperação da saúde individual e coletiva”.   

                                                 
12

 “O conjunto de processos interativos compreendendo as inter-relações do agente, do suscetível e do meio 

ambiente que afetam o processo global e seu desenvolvimento, desde as primeiras forças que criam o estímulo 

patológico no meio ambiente, passando pela resposta do homem ao estímulo até as alterações que levam a um 

defeito, invalidez, recuperação ou morte” (LEAVELL & CLARK, 1976). 
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Nessa perspectiva, “a História Natural das Doenças pode ser histórica, mas de 

maneira alguma é natural”. Com essa argumentação, Almeida-Filho (2013), traz reflexões das 

múltiplas questões sociais que influem no processo saúde-doença-cuidado, sendo mais 

adequado se falar em “história social da saúde”, o que possibilita ampliar o escopo de estudo 

relacionado aos “fenômenos relativos à saúde, ação e vida, assim como sofrimento, dor, 

aflições e morte de seres humanos, transcendendo o âmbito biológico restrito para uma 

abordagem dos sistemas ecossociais e culturais” (ALMEIDA-FILHO, 2013 p.52). 

É notório que as racionalidades que envolvem o processo de saúde-doença 

passaram por diferentes transformações, muitas dessas transformações são frutos das ações 

que têm sido tomadas a nível mundial e nacional para garantir e incentivar a universalização 

da saúde, com intenção de promover a saúde para todos os povos, indiferente de crença, sexo, 

opção sexual, religião, cultura, etc. 

Segundo Scliar (2002), após a primeira guerra mundial houve tentativas de se 

conceituar saúde e universalizá-la. Entretanto, somente após a segunda Guerra Mundial com a 

criação da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) foi possível obter um conceito universal, divulgado na carta de princípios de 7 de abril 

de 1948, que descreve, “Saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, mental e social 

e não apenas a ausência de enfermidade”.   

Na década de 1960, em várias partes do mundo, aconteceram debates com ênfase 

na determinação econômica e social da saúde, essas discussões abriram caminhos para a 

busca de novas abordagens sobre o conceito estabelecido pela OMS. As discussões 

analisaram e criticaram o modelo da “história natural da doença” (BATISTELLA, 2007). 

Há de se destacar que vários encontros foram organizados a nível mundial para 

propor ações e ampliar a discussão sobre a temática saúde, dentre as quais as conferências 

globais. A primeira conferência ocorreu em Alma-Ata (Antiga URSS), em 1978. A partir da 

Primeira Conferência, e incluindo este mesmo evento, já foram realizadas sete iniciativas 

multinacionais, cinco de caráter internacional/global, respectivamente em Ottawa (1986), 

Adelaide (1988), Sundsvall (1991), Jakarta (1997) e México (1999), e outras duas de caráter 

sub-regional em Bogotá (1992) e Portof Spain (1993). Essas conferências resultaram em 

documentos tais como: Declaração de Alma Ata (1978), Carta de Ottawa (1986), Declaração 

de Adelaide (1988), Declaração de Sundswall (1991), Declaração de Santafé de Bogotá 

(1992), Declaração de Jacarta (1997), a Declaração do México (2000), Rede de Megapaíses 

(1998), entre outros. As conferências que ocorreram após as duas primeiras (Alma-Ata e 
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Ottawa) tiveram como principal destaque a afirmação e avaliação das diretrizes propostas nas 

mesmas (BRASIL, 2002). 

Em 1978, dirigentes da Organização Mundial de Saúde (OMS), junto a outros 

segmentos relacionados à saúde se reuniram em Alma-Ata, com o objetivo de fazer o 

lançamento da campanha mundial para discutir os cuidados primários à saúde, com a intenção 

de universalizar a saúde (ALMEIDA-FILHO, 2013). Essa conferência teve como tema central 

“Saúde para todos no ano de 2000”, na qual, foi construída a declaração de Alma-Ata que, 

em seu teor, reafirma a saúde como um direito humano fundamental e coloca a saúde como 

meta mundial. A Alma-Ata declara que até o ano 2000, todos os povos deveriam atingir um 

nível de saúde que permita levar uma vida social e economicamente produtiva; para se atingir 

essa meta defende-se a importância dos cuidados primários de saúde (OMS, 1978). 

A declaração de Alma-Ata evidencia a valorização dos conhecimentos 

tradicionais na promoção da saúde, ao declarar que os cuidados primários de saúde baseiam-

se nos níveis locais e de encaminhamento, nos que trabalham no campo da saúde e incluem os 

praticantes tradicionais nessa responsabilidade, para amparar as necessidades expressas de 

saúde da comunidade. Além disso, declara que é direito e dever dos povos, incluindo os 

tradicionais, participarem individual e coletivamente no planejamento e na execução de seus 

cuidados de saúde (OMS, 1978). 

Ainda de acordo com a declaração de Alma-Ata, os cuidados primários de saúde 

incluem, pelo menos, educação, no tocante a problemas prevalecentes de saúde e aos métodos 

para sua prevenção e controle; garantia de alimentação e nutrição apropriada; acesso à água 

de boa qualidade e saneamento básico; cuidados de saúde materno-infantil, inclusive 

planejamento familiar; proteção contra as principais doenças infecciosas; prevenção e 

controle de doenças localmente endêmicas; tratamento apropriado de doenças e lesões 

comuns. E para se alcançar uma boa saúde defende-se que, além do setor saúde, deve-se 

envolver a agricultura, a pecuária, a produção de alimentos, a educação, a habitação, as obras 

públicas, as comunicações e outros setores. 

A Carta de Ottawa é resultante da primeira Conferência Internacional sobre 

Promoção da saúde
13

, realizada em Ottawa, Canadá, em novembro de 1986. Dentre os 

apontamentos estabelecidos na Carta de Ottawa, tem-se a definição da promoção da saúde 

como sendo o “processo de capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua 

                                                 
13

 A conferência internacional sobre promoção da saúde é um movimento que ocorre periodicamente reunindo 

diversos segmentos relacionados à saúde em busca de medidas necessárias que garantem a saúde de todos os 

povos. 
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qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo”, e 

ressaltou a importância da equidade (BRASIL, 2002). 

A segunda conferência internacional sobre promoção da saúde aconteceu em 

Adelaide, Austrália, em abril de 1988, que originou a declaração de Adelaide. Essa declaração 

reafirmou as cinco linhas de ação da Carta de Ottawa, embora sejam interdependentes, 

destacou a importância das políticas públicas saudáveis, onde propôe a criação de um 

ambiente favorável para que as pessoas possam viver vidas saudáveis. Além disso, reafirmou 

a saúde como direito fundamental e propôs a superação da desigualdade social, reconhecendo 

como peculiares as culturas de povos indígenas, minorias éticas e imigrantes (BRASIL, 

2002).  

A terceira conferência Internacional de Promoção da Saúde foi sediada em 

Sundswall, Suécia, em 1991, e resultou na Declaração de Sundswall. Essa conferência 

também reconhece e conclama para um ambiente saudável a fim de favorecer a saúde e 

ressalta a importância e necessidade de ações urgentes que contribuam com a justiça social 

em saúde (BRASIL, 2002). 

A Declaração de Santafé de Bogotá é resultado da Conferência Internacional de 

Promoção da Saúde ocorrida em 1992, em Santafé de Bogotá, Colômbia e tratou da promoção 

da saúde na América Latina. Essa conferência destacou os agravos decorrentes da urbanização 

e industrialização. E ainda aponta a importância da participação ativa das pessoas nas 

mudanças das condições sanitárias e na maneira de viver, condizente com a criação de uma 

cultura de saúde. A violência, em todas as suas expressões, causa sérios problemas 

psicossociais e contribui consideravelmente para agravar os problemas de saúde pública 

(BRASIL, 2002). 

A quarta Conferência Internacional de Promoção da Saúde foi sediada em Jacarta, 

Indonésia, em 1997 e resultou na Declaração de Jacarta. O tema central dessa conferência foi 

a Promoção da Saúde no Século XXI. Além de ser um encontro que possibilitou reflexões 

sobre os avanços e entraves da promoção da saúde, foi possível identificar as direções e 

estratégias da saúde no século XXI. Dentre as prioridades apontadas para a promoção da 

saúde no século XXI destacamos o compromisso estabelecido nessa carta em aumentar a 

capacidade comunitária e dar direito de voz ao indivíduo (BRASIL, 2002). 

  No Brasil, o movimento de promoção da saúde ganhou destaque no ano de 1986, 

com a realização da VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS/MS) (FERREIRA E 

MAGALHÃES, 2007). O relatório final dessa conferência destaca:  
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O direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de condições dignas de vida e de 

acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e 

recuperação da saúde, em todos os níveis, a todos os habitantes do território 

nacional, levando ao desenvolvimento pleno do ser humano em sua individualidade 

(p. 382) (BRASIL, 1986). 

 

Essa conferência foi referência para a redação do documento da Constituição 

Federal de 1988, onde é defendido que todos os cidadãos e todas as cidadãs têm direito à 

saúde. Além disso, se inicia o debate sobre a abrangência do Sistema Único de Saúde (SUS). 

As ações propostas nas conferências de Alma-Ata e Ottawa serviram de base para firmar e 

guiar as ações propostas na VIII Conferência Nacional de Saúde, ancoradas no tema central 

desta conferência “Saúde para Todos no Ano de 2000”. 

Assim, a Constituição de 1988 estabeleceu e/ou fortaleceu diversos direitos de 

cidadania e, no caso da saúde, estabeleceu no artigo 196 a saúde como:  

 
Direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário as ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação 

(BRASIL, 1988). 

 

O artigo 225, também da Constituição Federal de 1988, estabeleceu o direito ao 

meio ambiente equilibrado e assim descreve:  

 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações 

(BRASIL, 1988).  

 

 

Segundo Luz (1994), a intensa movimentação da sociedade civil teve um papel 

importante para a aceitação, na política oficial, das propostas da VIII Conferência Nacional de 

Saúde, em grande parte materializadas nas diretrizes do SUS. 

Somente em 1990, dois anos após a Constituição Federal de 1988 é que se deu a 

criação do Sistema Único de Saúde (SUS), através da Lei n
o 
8.080, de 19 de setembro de 1990 

e da lei n
o
8.142 de 28 de dezembro 1990 , que “dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes” e “sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 

saúde e dá outras providências”, respectivamente (BRASIL, 1990). 
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A lei que instituiu o SUS é mais um instrumento legal que garante a saúde como 

um direito fundamental, devendo o Estado prover condições indispensáveis para garantir 

saúde (BRASIL, 1990): 

 

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 

  

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de 

políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros 

agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

 

Outros eventos/encontros marcaram a trajetória das discussões/debates 

relacionados à saúde no Brasil. Em 1992, os eventos Cúpula da Terra e Rio 90: Agenda 21, 

em que se discutiu o tema dos ambientes saudáveis. Em 1999, o Ministério da Saúde no 

Brasil realiza o I Fórum Nacional sobre Promoção da Saúde, em Brasília, com o objetivo de 

divulgar as experiências e de criar espaços para discutir/debater a promoção da saúde no 

país. Posteriormente, a realização da X Conferência Nacional de Saúde promoveu o debate 

acerca dos modelos de atenção voltados para a qualidade de vida (FERREIRA E 

MAGALHÃES, 2007). 

De acordo com Batista e Alburquerque (2014), desde 1950, com o surgimento dos 

movimentos de trabalhadores rurais, a concepção de saúde, em decorrência das melhorias das 

condições de vida, trabalho e prevenção de doenças, estabelecida na Constituição Federal de 

1988, já vêm sendo discutidas pela população que mantém relação com a terra. Nas últimas 

décadas, essa temática foi intensificada pelos movimentos organizados, resultando no 

lançamento, em 2011, da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da 

Floresta, através da Portaria n
o 
2.866/2011 (BRASIL, 2008). 

A Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta foi 

elaborada pelo Grupo da Terra (instituído pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria nº. 

2.460 de 12 de dezembro de 2005), no qual busca atender demandas e necessidades de saúde 

das populações do campo e da floresta que se caracterizam como povos e comunidades que 

têm seus modos de vida, produção e reprodução social relacionada predominantemente com a 

terra e tem como propósito (BRASIL, 2008): 

 

Promoção de equidade relacionada ao desenvolvimento humano e à qualidade de 

vida das populações do campo e da floresta por meio de melhoria do nível de saúde 

decorrente da implementação de políticas intersetoriais baseadas na geração de 

emprego e renda, acesso a terra, provimento de saneamento ambiental, habitação, 
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soberania e segurança alimentar e nutricional, educação, cultura, lazer e no 

transporte digno (BRASIL, 2008).   

 

Dentre os objetivos da PNSIPCF destacam-se:  

 
[...] Reconhecer e valorizar os saberes e as práticas tradicionais de saúde dessas 

populações respeitando suas especificidades; Introduzir metodologias de 

planejamento capazes de identificar as demandas de saúde dessas populações; 

Incluir no processo de educação permanente dos trabalhadores de saúde as temáticas 

e os conteúdos relacionados às necessidades, demandas e especificidades dessas 

populações, considerando a situação intercultural na atenção aos povos e 

comunidades tradicionais do campo e da floresta; apoiar processos de educação, 

informação e empoderamento dessas populações sobre o direito à saúde e em defesa 

do SUS; promover mecanismos de informação e comunicação de acordo com a 

diversidade e as especificidades socioculturais (BRASIL, 2008). 

 

O processo de construção desta Política se baseou nas evidências das 

desigualdades e necessidades em saúde dessas populações e, de acordo com essa política, os 

aspectos de ordem econômica, social, cultural, política e ambiental compõem os 

determinantes da saúde, que exercem uma influência direta sobre a qualidade de vida das 

populações e são associados às diferentes maneiras de adoecer e morrer (BRASIL, 2008). 

O artigo 3
0 

da Lei n
o 

8.080/1990 estabelece como determinantes condicionantes 

da saúde a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 

renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. Além disso, 

os níveis de saúde da população é uma expressão da organização social e econômica do País. 

E reforça a importância dessas ações para garantir condições de bem-estar físico, mental e 

social às pessoas e às coletividades (BRASIL, 1990). 

Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), os 

Determinantes Sociais da Saúde são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, 

psicológicos e comportamentais que influenciam na saúde da população e os seus fatores de 

risco na população (BUSS e PELEGRINI-FILHO, 2007). 

Há uma relação entre determinantes sociais da saúde e iniquidade de saúde. 

Segundo Whitehead (2000 apud BUSS e PELEGRINI-FILHO, 2007) as iniquidades em 

saúde são as desigualdades de saúde evitáveis, injustas e desnecessárias que se expressam e 

incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas. É possível identificar três gerações de 

estudos sobre as iniquidades em saúde. A primeira geração centrou a atenção para expor as 

relações entre pobreza e saúde; a segunda, em descrever os gradientes de saúde de acordo 

com vários critérios de estratificação socioeconômica; e a terceira e atual geração está 
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dedicada principalmente aos estudos dos mecanismos de produção das iniquidades (NANCY 

ADLER, 2006 apud BUSS e PELEGRINI-FILHO, 2007). 

Ao considerar que os determinantes sociais da saúde provocam iniquidade de 

saúde, Buss e Pelegrini-Filho (2007) e Barata (2009) destacam algumas das abordagens de 

estudos que relacionam os mecanismos que produzem/provocam essas iniquidades.  

    Para entender como as desigualdades sociais influenciam no processo da saúde 

e da doença, Barata (2009) sistematizou essas abordagens destacadas por Buss e Pelegrini-

Filho (2007) denominando-as de teorias, quais são: teoria estruturalista ou materialista; teoria 

psicossocial; teoria ecossocial; e a teoria da determinação social do processo saúde-doença. 

De acordo com os autores supracitados, essas teorias ou abordagens compreendem o processo 

saúde-doença como um processo histórico, ou seja, determinado pelas condições estruturais e 

conjunturais em que vivem as populações humanas. Nesse estudo adotaremos a teoria de 

determinação social do processo saúde-doença para desvelar as questões que motivaram a 

pesquisa. 

   A concepção da determinação social da saúde-doença leva em consideração as 

diferentes dimensões da vida envolvidas nesse processo e relaciona a estrutura social com os 

processos de saúde e de doença, ao mesmo tempo em que rompe com a concepção 

mecanicista de simples causa-efeito, com sua origem no período da revolução industrial e 

científica. Nessa concepção de doença/saúde são considerados os aspectos históricos, 

econômicos, sociais, culturais, biológicos, ambientais e psicológicos que constituem o 

processo histórico de determinados povos (BATISTELLA, 2007).  

É notório que a qualidade de vida está diretamente relacionada com a garantia e 

promoção da saúde. Para continuar o diálogo, é importante abordar qual o entendimento de 

qualidade de vida que adotaremos. Muitos estudiosos têm centrado esforços para definir esse 

termo, não é nossa intenção definir categoricamente esse conceito, devido à sua complexidade 

e utilização por diferentes áreas de estudo. Segundo Pereira et al. (2012), a forma como é 

abordada e os indicadores adotados têm relação com os interesses científicos e políticos de 

cada estudo e área de investigação. 

As definições apresentam-se de forma global, onde a satisfação geral com a vida é 

a principal questão, ou dividida em componentes, que, em conjunto, indicaria uma 

aproximação do conceito geral. Muitas definições estão pautadas exclusivamente na descrição 

de indicadores, sem fazer relações diretas com a qualidade de vida, o que leva a um 

apontamento unicamente dos indicadores como escolaridade, ausência dos sintomas de 
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doença, condições de moradia, sem desvelar a subjetividade dessas questões para as pessoas 

envolvidas (PEREIRA et al., 2012). 

A qualidade de vida inclui um padrão adequado de alimentação e nutrição, de 

habitação e saneamento, boas condições de trabalho, oportunidade de educação ao longo de 

toda a vida, ambiente físico adequado, apoio social para as famílias e indivíduos, 

responsabilidade no estilo de vida; cuidados de saúde adequada (BUSS, 2000).  

A ideia de saúde como qualidade de vida condicionada por diversos fatores foi 

defendida na conferência de Ottawa, em 1986, já que como pré-requisito para a saúde, a Carta 

de Ottawa aponta a paz, habitação, educação, alimentação, renda, ecossistema estável, 

recursos sustentáveis, justiça social e equidade como sendo as condições e recursos 

fundamentais para a saúde (BRASIL, 2002).  

Para Renwick e Brown (1996) apud Pereira et al. (2012), “qualidade de vida é um 

aspecto fundamental para se ter uma boa saúde e não o contrário”. A qualidade de vida e 

saúde são conceitos diferentes, cada um com suas especificidades, porém apresentam uma 

grande relação entre si. 

Além dos parâmetros expressamente estabelecidos, a qualidade de vida nesse 

contexto deve levar em consideração a subjetividade de cada ser humano, uma vez que, em 

uma sociedade onde os valores, as características, as relações são múltiplas, a qualidade de 

vida difere de pessoa para pessoa, de comunidade para comunidade e, principalmente, das 

relações sociais que envolvem as pessoas. 

Nesse sentido, o pesquisador Buss (2000), mostra que a saúde contribui para a 

qualidade de vida de indivíduos ou populações, mas que não é somente a saúde responsável 

para uma boa qualidade de vida, existem muitos componentes da vida social que 

complementa a boa qualidade de vida para que se alcance um perfil elevado de saúde. Para o 

autor, é necessário enfrentar os determinantes da saúde em toda a sua amplitude, ou seja, vai 

além do acesso a serviços médico-assistenciais de qualidade. Para alcançar esta meta requer-

se políticas públicas coerentes, uma efetiva articulação intersetorial do poder público e a 

mobilização da população, o que torna a promoção da saúde um enfoque político e técnico em 

torno do processo saúde-doença-cuidado. 

O artigo 225 da constituição de 1988 é um dos indícios de que os preceitos 

constitucionais favorecem claramente a promoção da saúde de forma integrada com a 

proteção do meio ambiente e dos modos de vida tradicional dos povos, em todos os níveis.  
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Mas, ao contrário disso, percebemos que uma série de questões vêm contribuindo 

com o aumento da injustiça sócioambiental, ou seja, todas as injustiças que sofrem as 

comunidades, povos indígenas, quilombolas, população urbana que tiveram suas atividades 

cotidianas impossibilitadas por alguma ação no ambiente, seja por barragens, empresas, 

Unidades de Conservação de uso Integral, dentre outros empreendimentos que mudam a 

dinâmica do dia a dia dos povos, com possibilidades de impactar a saúde das pessoas. Muitos 

desses casos, infelizmente, ainda são negligenciados pelo poder público e ainda quando 

avaliados pelos profissionais da saúde são considerados doenças individuais e, na verdade, 

são doenças coletivas que se expressam em indivíduos.  

De acordo com Porto et al. (2014), a expansão irresponsável de empreendimentos 

em territórios ocupados por povos tradicionais, leva à desestruturação das relações sociais, 

organizações comunais e modos de vida tradicionais desses povos e, consequentemente, 

desencadeia uma série de questões relacionadas ao processo de saúde-doença.  

Segundo o autor acima citado, a interrelação entre os direitos humanos ou 

territoriais, as condições de vida e trabalho, o equilíbrio ambiental e a situação de saúde
14

 de 

comunidades tradicionais ou das periferias urbanas é um vasto campo a ser explorado e que 

merece maior atenção da saúde coletiva.  

Na busca de garantir o crescimento e a globalização da economia a qualquer 

custo, o modelo hegemônico (predominante) de desenvolvimento, ancorado no sistema 

capitalista, impacta e traz sofrimento para pessoas que se originam de comunidades que 

conseguiram há muitos séculos garantir a subsistência e a qualidade de vida humana e 

também mantiveram o equilíbrio ambiental.  

É destacado por Monken & Barcellos (2005) a importância do território utilizado 

pele sociedade humana na compreensão do processo saúde-doença, por meio da análise das 

práticas sociais cotidianas.   

 
[...] O entendimento do processo saúde-doença tem evoluído consideravelmente de 

uma concepção eminentemente monocausal do pensamento clínico a concepções 

ampliadas de saúde, que articulam saúde com condições de vida, o que a Carta de 

Ottawa e todo o movimento contemporâneo da promoção social da saúde 

incorporaram plenamente. Essa nova visão considera a saúde como uma acumulação 

social, expressa num estado de bem-estar, que pode indicar acúmulos positivos ou 

negativos. Portanto, compreende que a dinâmica das relações sociais seja o fator que 

define as necessidades de cuidados à saúde (MONKEN e BARCELLOS, 2005, p. 

899). 

                                                 
14

 Situação de Saúde – É a caracterização, medição e explicação do perfil de saúde-doença de uma população, 

incluindo os danos ou problemas de saúde, assim como seus determinantes. A análise da situação de saúde 

facilita a identificação de necessidades e prioridades em saúde, a identificação de intervenções e de programas 

apropriados e a avaliação de seu impacto. 
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As questões que atuam entre as condições reais em que ocorre a reprodução dos 

grupos sociais no espaço/território e a correlação com o processo saúde-doença necessitam ser 

elucidadas, para que a atenção voltada para a produção social da saúde seja exitosa e atenda as 

reais demandas da população (MONKEN e BARCELOS, 2005).  

De acordo com Rigotto e Augusto (2007), o reconhecimento da condição da 

pessoa ou do coletivo afetado na sua saúde por alguma questão social, aparece como um 

ponto de passagem obrigatório para o acesso a serviços e cuidados de saúde. Os autores 

Monken e Barcellos (2005), explicam que o fato do processo saúde-doença estar relacionado 

com um conjunto de fatores e determinações, as propostas de resolução também devem estar 

relacionadas com múltiplas estratégias, medidas e atores. Dessa forma, o processo de escuta e 

diálogo se faz necessário, portanto, e o conhecimento popular e a participação social deve ser 

a base para a formulação conceitual e das ações de promoção da saúde.  

As questões do processo saúde-doença dos indivíduos e saúde ambiental estão no 

cotidiano de pessoas, famílias, comunidades e grupos sociais, o rompimento da relação seres 

humanos/natureza desempenha relevante influência na qualidade de vida, no adoecer e no 

morrer dos segmentos sociais. Embora haja esforços, ainda há uma lacuna no sistema público 

de saúde, no sentido de contemplar essas dimensões e evitar os processos de adoecimentos 

desencadeados por questões conflituosas (SANTOS e RIGOTTO, 2011). 

A ampliação do escopo da determinação social da saúde será incompleta se não 

superarmos uma visão rigorosa da dimensão ecológica que desconsidera as relações sociais. 

Para isso são fundamentais enfoques que integrem questões de saúde e ambiente aos direitos 

humanos, territoriais e sociais (PORTO, 2014).  

Para Santos e Rigotto (2011), a compreensão do processo saúde doença perpassa 

pela relação social com os espaços. Além disso, é necessário compreender a dinâmica das 

territorialidades e do papel do Estado na garantia do direito à saúde.  

Assim percebemos que o ambiente, no seu sentido mais amplo, onde os seres 

humanos fazem parte do mesmo, os processos, os fatos e os fenômenos são articulados em um 

todo e, portanto, um é interdependente e influenciado pelo outro e vice-versa. No entanto, o 

processo saúde-doença não deve ser visto, simplesmente, como uma questão individual e 

desconectada, mas sim como assunto coletivo que tem nas suas origens um fator de correlação 

com os processos históricos que compõem determinados grupos de indivíduos. 

Segundo Laurell, (1982), o caráter social do processo saúde-doença manifesta-se 

com mais clareza para a população no nível da coletividade do que no nível do indivíduo. 
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Nesse sentido, ao obter informações a partir de representantes dessas comunidades, esse 

indivíduo trará informações que expressam manifestações das características sociais do grupo 

no qual está inserido.   

Nessa conjuntura de conflito territorial, o processo de saúde-doença dos povos 

que mantêm ou mantiveram relações com área tomada pelo PARNA Sempre-Vivas pode ter 

sido afetado, sendo necessário refletir se há influências. Se sim, como se deu essa relação a 

partir da concepção de saúde e doença dos próprios participantes.  

É necessário buscar novas estratégias para o campo da saúde coletiva, dessa forma 

busca-se desenvolver ou utilizar metodologia que articule os indivíduos com a coletividade, 

uma articulação que pressupõe e considere as características particulares, a forma de organizar 

e a diversidade de cada território (MONKEN & BARCELLOS, 2005).  

Assim, a opção em pesquisar questões relacionadas com o Parque Nacional das 

Sempre-vivas não foi por acaso. Como já dito, essa é uma unidade de conservação que 

protagoniza um dos principais conflitos envolvendo população tradicional, sendo referência 

no país. Entre 2011 e 2015, acompanhei o processo de resistência e luta desses povos, que 

reivindicam os direitos que foram usurpados. Entender as significações que os/as 

apanhadores/as de Flores Sempre-vivas atribuem ao processo de saúde-doença advindas da 

implantação dessa unidade de conservação é essencial para se pensar em políticas públicas 

que sejam inclusivas e não excludentes, que garantam a elas o direito de usufruir de territórios 

que historicamente foram mantidos por esses povos.  

 

2.7  Atividade, sentido e significados: destacando algumas categorias da psicologia 

sócio-histórica 

 
Uma categoria não é uma coisa qualquer; em filosofia, é [algo de] tão 

rigoroso quanto uma noção científica em outro domínio.  

 

G. Deleuze (1978) 

 

 

As categorias podem ser entendidas como elementos constitutivos de processos 

sociais, abstrações que se constituem a partir da realidade e que guiam a investigação dos 

processos, ou seja, “as categorias são uma construção ideal que carrega o movimento do 

fenômeno estudado, sua materialidade, suas contradições e sua historicidade” (AGUIAR e 

OZZELLA, 2006, p. 95).  

Para Aguiar (2001), ao representar a sua realidade concreta, as categorias de 

análises devem dar conta de explicitar, descrever e explicar o fenômeno estudado em sua 
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totalidade e sua historicidade, a autora supracitada descreve como as categorias contribuem no 

processo que desvela relações e determinações que constituem o fenômeno.  

 
Temos no início de nosso estudo um fato empírico, que está ao alcance de nossos 

sentidos. No entanto, os fatos empíricos não podem ser tomados como o fim de 

nosso estudo, pois assim ficaríamos no nível das aparências. É preciso ir adiante 

conhecer o fenômeno em sua concretude, ou seja, é preciso que o pensamento 

invada o fenômeno e possa desvendar relações e determinações que o constituem e 

que não ficam evidentes no imediato, ou seja, no nível do empírico (AGUIAR, 

2001). 

 

A utilização dessas categorias teóricas e de análise expressam processos e nos 

ajudam a pensar as relações que são constitutivas dos fenômenos.  São as categorias que 

permitem ir além do imediato, da aparência dos objetos para compreendermos sua essência, e 

por ser dialética, compreender também seu movimento e seu processo de constituição. São 

sínteses teóricas ou construções ideais (abstrações) que representam as determinações 

constitutivas do fenômeno e, ao expressar processos, têm também o intuito de explicitá-los e 

explicá-los, nos auxiliando no processo de reflexão das relações que constituem os fenômenos 

(AGUIAR e BOCK, 2016).  

Conforme anuncia Cury (1985, p. 15) “as categorias são mutuamente implicadas e 

de tal forma que a exposição e explicação de uma já é e exige a explicação da outra”. Para 

Murta (2008), “as categorias da psicologia sócio-históricas se imbricam, umas constituindo as 

outras, no entanto, sem se diluírem uma nas outras, ou seja, cada qual mantém a sua 

importância teórica e seu valor heurístico, sem o qual perderiam o valor explicativo e cairiam 

na generalização vazia”. 

Dentre as categorias de análise oferecidas pelo referencial adotado, atividade, 

sentido e significado (significações) foram eleitas para nos ajudar nas análises do estudo. 

Como já dito, essas categorias são fundamentais para a pesquisa, na medida em que nos 

permitem a apreensão do real, para além de sua aparência e em seu movimento. 

 

  

2.7.1 Atividade 

 

A atividade é uma categoria central no materialismo histórico-dialético e também 

da Psicologia Sócio Histórica.  Marx, aponta atividade prática e sensorial como elemento 

essencial que origina o desenvolvimento histórico-social dos seres humanos, ao mesmo tempo 

em que origina o desenvolvimento individual. A partir dessa concepção, os psicólogos 
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soviéticos (Vigotiski e Leontiev), usaram como aporte Marx e Engels e elegeram o conceito 

de atividade como essencial ao entendimento do desenvolvimento do psiquismo humano 

(ASBAHR, 20005).  

Vigotski (1989) relacionou a atividade como sendo mais do que o simples reflexo 

ou resposta a um estímulo. A atividade compreende o processo de transformação do mundo e 

do comportamento humano por meio da própria relação homem-mundo, que se realiza na e 

pela atividade de trabalho
15

.  

Vigotski (1991) sugere que a atividade socialmente significada é o princípio 

explicativo da consciência. Consciência essa construída por meio das relações sociais. A 

partir do princípio de que a atividade é responsável por criar o próprio ser humano, Leontiev, 

também, relaciona a atividade com a criação da consciência do ser humano (LEONTIEV, 

1978).  

 

A decomposição de uma ação supõe que o sujeito que age tem a possibilidade 

de refletir psiquicamente a relação que existe entre o motivo objetivo e a ação 

e o seu objeto. Senão, a ação é impossível, é vazia de sentido para o sujeito 

(LEONTIEV, 1978).  

 

Nesse sentido, a partir das teorias de Vigotski e Leontiev, Aguiar (2000; 2001) e 

Murta (2008), afirmam que as categorias atividade e consciência indicam a relação do ser 

humano com o mundo e ainda expressam e contêm o processo de construção do fenômeno 

psicológico. Esse fenômeno psicológico é a atividade de registrar a experiência que o ser 

humano mantém com o ambiente sociocultural. Por essa razão, salienta-se, que o psicológico 

não se constitui no ser humano, mas na relação deste com o mundo objetivo, coletivo, social e 

cultural. “Esta relação carrega em si toda a riqueza e diversidade de possibilidades humanas” 

(MURTA, 2008 p. 24). 

Na Psicologia Sócio-Histórica, para compreender o “mundo interno” 

(psicológico) é necessário ter uma compreensão do “mundo externo” (mundo social), 

entendendo que esses dois aspectos “compõem um mesmo movimento, de um processo no 

qual o homem atua e constrói/modifica o mundo e este, por sua vez, propicia os elementos 

para a constituição do homem” (BOCK, 2015). A compreensão de como se dá a atividade 

humana contribuiu no entendimento dessa relação ser humano-natureza.   

A atividade humana é um processo que liga o ser humano à natureza, esse 

processo se dá também a partir da ação do ser humano sobre a natureza.  Essa relação se 

                                                 
15

 Nesse estudo o conceito de atividade adotado pode se referir tanto à atividade humana quanto atividade que 

se caracteriza pelo ato de realizar algum trabalho.   
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produz a partir da transformação da natureza para a produção da existência humana, ou seja, é 

a unidade central da vida, é “o sopro vital do sujeito corpóreo” (LEONTIEV, 1978 p. 75). 

A  atividade é caracteriza por dois elementos, um influenciado pelo outro, quais 

são, fabricação e uso de instrumentos e ainda a concretização dessa atividade em condições 

comum e coletiva (LEONTIEV, 1978). A atividade realizada pelos humanos se diferencia da 

atividade “dos outros animais por seu caráter mediatizado, ou seja, utiliza-se de instrumentos 

psicológicos (sistema de signos linguísticos) e instrumentos materiais (pás, faca, prato etc.)” 

(MURTA, 2008 p. 27).  

O instrumento é, portanto, um objeto com o qual se realiza uma ação da atividade 

ou operações de atividade. A fabricação e manuseio de instrumentos é possível em ligação 

com a consciência que irá relacionar esse instrumento ao uso final, ou seja, fim da ação de 

trabalho (LEONTIEV, 1978). Na materialização da atividade, o instrumento se apresenta 

como um condutor que irá influenciar sobre o objeto da atividade. Esse instrumento expressa 

como a atividade se manifesta vinculada ao controle e domínio da natureza, assim como a 

natureza também irá manifestar nas possibilidades de atividades a serem obtidas 

(VIGOSTISKI, 1991). Nesse sentido, é de responsabilidade da atividade a produção de um 

mundo humanizado, assim como à própria humanização do ser humano (MURTA, 2008).  

 

O trabalho é primeiramente um acto que se passa entre o homem e a natureza. O 

homem desempenha aí para com a natureza o papel de uma potência natural. As 

forças de que o seu corpo é dotado, braços e pernas, cabeça e mãos, ele as põe em 

movimento a fim de assimilar as matérias dando-lhes uma forma útil à sua vida. Ao 

mesmo tempo em que age por este movimento sobre a natureza exterior e a 

modifica, ele modifica a sua própria natureza também e desenvolve as faculdades 

que nele estão adormecidas (LEONTIEV, 1978). 

 

A mão é considerada o principal órgão da atividade do trabalho do ser humano, 

essa perfeição só pode ser atingida graças ao próprio trabalho que possibilitou a adaptação a 

novas operações (LEONTIEV, 1978).  

Para Asbahr (20005), a atividade não está restrita aos processos cognitivos, mas se 

estende para as necessidades e para as emoções. Nessa perspectiva, a necessidade é a grande 

responsável para dar sentido e direcionar a atividade concreta do sujeito em um meio objetal.  

Para Leontiev (1983), “o objeto da atividade é seu motivo real”. 

É preciso haver uma articulação entre a necessidade e o objeto para que a 

atividade seja realizada, essa articulação provocará o impulso motivador. Para Asbahr (2005), 

os objetos e necessidades isolados não produzem atividade, a atividade só existe se há um 

motivo. 
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A primeira condição de toda a actividade é uma necessidade. 

Todavia, em si, a necessidade não pode determinar a orientação 

concreta de uma actividade, pois é apenas no objecto da actividade 

que ela encontra sua determinação: deve, por assim dizer, encontrar-

se nele. Uma vez que a necessidade encontra a sua determinação no 

objecto (se “objectiva” nele), o dito objecto torna-se motivo da 

actividade, aquilo que o estimula (LEONTIEV, 1978, p. 107-108). 

 

Como vimos, a atividade constitui as formas de relação do ser humano com o 

mundo, impulsionados por motivos e objetivos a serem obtidos. Embasado nessa concepção, 

para Aguiar (2000), a configuração de como a sociedade se organiza para a realização do 

trabalho é o que determina a atividade de cada indivíduo, ou seja, é a transformação da 

natureza para a produção da existência humana, possibilitado exclusivamente pela vida social. 

Segundo Vigotiski (1991), a partir da atividade e dos complexos sociais decorrentes é 

possível materializar o ser humano como ser ativo e social. 

 

2.7.2 Sentidos e Significados 

 

As categorias sentido e significado (Significações) compõem a temporariedade do 

processo de construção da realidade e do sujeito, “na medida em que objetividade e 

subjetividade são também âmbitos de um mesmo processo, o de transformação do mundo e 

constituição dos humanos”. O sentido e o significado são duas categorias centrais 

apresentadas nas obras de Vigotski e representam duas faces do signo (palavra), ou seja, traz 

consigo o sentido, que é subjetivo, juntamente com o significado social, constituídos 

dialeticamente (AGUIAR et al., 2009, p. 60).  

Como já mencionado, o homem transforma a natureza e a si mesmo na atividade, 

e é fundamental que se entenda que esse processo de produção cultural, social e pessoal tem 

como elemento constitutivo os significados. Ao se constituir o homem expressa a sua 

singularidade, o novo que é capaz de produzir, os significados sociais e os sentidos subjetivos. 

 É importante mencionar que, apesar de serem diferentes, de terem sua singularidade, 

essas categorias não podem ser compreendidas desarticuladas uma da outra, pois uma não é 

sem a outra (AGUIAR e OZELLA, 2006). E ainda, quando se pretende estudar um dado 

fenômeno à luz dessas categorias (sentidos e significados), faz-se necessário a compreensão 

também de outras duas categorias - Pensamento e Linguagem.   

Ao considerar o homem e a mulher um ser ativo, social e histórico, sua condição 

humana constituirá seu pensar, sentir e agir, os quais estão na base do desenvolvimento e 

consolidação da vida consciente e subjetiva do ser humano (GOMES, 2016).  
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O pensamento passa por muitas transformações para ser expresso em falas. A fala 

resultante do arranjo de palavras, palavras essas carregadas de significações – sentido e 

significado – se articulam desvelando a rede articulada do sentir, pensar e agir de cada sujeito 

(MURTA, 2017). O que nos leva a entender a necessidade de compreensão da relação 

pensamento/linguagem para compreender as categorias significado e sentido: 

 
Para compreender a fala de alguém, não basta entender suas palavras; é preciso 

compreender seu pensamento (que é sempre emocionado), é preciso apreender o 

significado da fala. O significado é, sem dúvida, parte integrante da palavra, mas é 

simultaneamente ato do pensamento, é um e outro ao mesmo tempo, porque é a 

unidade do pensamento e da linguagem (AGUIAR, 2007). 

 

Para Vigotski, existe uma trajetória do pensamento desvinculada da trajetória da 

linguagem e vice-versa, isso porque as raízes genéticas
16

 do intelecto humano são diferentes 

para o pensamento e para a linguagem. Mas, em um determinado momento, estas duas 

trajetórias se cruzam tornando o pensamento verbal e a linguagem intelectual. 

Para exemplificar essa ideia, Vigotski (2001), realizou estudos com crianças em 

fase de desenvolvimento, e assim descreve: 

 

[...] a descoberta mais importante sobre o desenvolvimento do pensamento e da fala 

na criança é a de que, num certo momento, mais ou menos aos dois anos de idade, as 

curvas da evolução do pensamento e da fala, até então separados, cruzam-se e 

coincidem para iniciar uma nova forma de comportamento muito característico do 

homem (apud Murta, 2008, p 33). 

 

De acordo com Vigotski, o pensamento e a linguagem surgem quando os 

processos de desenvolvimento e da linguagem se unem, possibilitando ao homem um modo 

de funcionamento psicológico mais sofisticado, mediado pelo sistema simbólico da 

linguagem. Para resumir e exemplificar os fatos descritos acima será exposto um trecho onde 

Vigotski fala da relação entre Pensamento e Palavra. 

 
[...] o pensamento não se exprime na palavra, mas nela se realiza. Por isto, seria 

possível falar de formação (unidade do ser e não ser) do pensamento na palavra. 

Todo pensamento procura unificar alguma coisa, estabelecer uma relação entre 

coisas. Todo pensamento tem um fluxo, um desdobramento, em suma, o pensamento 

cumpre alguma função, executa algum trabalho, resolve alguma tarefa. Esse fluxo de 

pensamento se realiza como movimento interno, através de uma série de planos, 

como uma transição do pensamento para a palavra e da palavra para o pensamento 

(VIGOSTKI, 2001, p. 4009). 

 

                                                 
16

 Genética nos dá a mesma ideia de gênese, ou seja, a mesma ideia de origem.  
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Para conseguir obter êxito na compreensão do pensamento, entendido aqui como 

sempre emocionado, é necessário analisar seu processo, que se expressa na fala com 

significado e, ao apreender o significado da fala, entenderemos o movimento do pensamento 

(AGUIAR E OZELLA, 2006). Passaremos a analisar as categorias sentidos e significados 

(Significações). 

Como já apontado, as categorias sentidos e significados (significações) estão 

entrelaçadas uma na outra, e ainda vale dizer que, uma não é a outra, mas também uma não é 

sem a outra. Não é nosso propósito descrever separadamente essas categorias e sim analisar 

onde elas se entrelaçam e onde se diferem no processo de constituição. 

Murta (2008), afirma que ao dizer uma determinada palavra, essa carrega consigo 

um determinado significado. Esse significado não somente possibilita a comunicação entre os 

indivíduos, mas define o modo de organizar a realidade.  Ainda segundo ela, baseando-se nos 

pensamentos de Vigotski, os significados das palavras são construídos ao longo da história da 

humanidade e, portanto, se desenvolvem e se transformam, com base nas relações dos 

indivíduos com o mundo social e material em que vivem. Dessa forma, os significados estão 

relacionados com os sentidos que estas palavras adquirem para os indivíduos.    

O significado da palavra propicia a mediação simbólica entre o indivíduo e o 

mundo real, instituindo-se no filtro do qual o indivíduo é capaz de compreender o mundo e 

agir sobre ele (OLIVEIRA, 2002). 

Os significados referem-se, assim, aos conteúdos instituídos, mais fixos, 

compartilhados, que são apropriados pelos sujeitos, configurados a partir de suas próprias 

subjetividades. Os significados são produções históricas e sociais, são eles que permitem a 

comunicação, a socialização de nossas experiências no processo de constituição do ser 

humano (AGUIAR e OZELLA, 2013).  

 
[...] Muito embora sejam mais estáveis, “dicionarizados”, eles (significados) também 

se transformam no movimento histórico, momento em que sua natureza interior se 

modifica, alterando, consequentemente, a relação que mantêm com o pensamento, 

entendido como um processo (AGUIAR e OZELLA, 2013, p.304). 

 

Nessa mesma perspectiva, (TOLFO et al., 2011 apud SCHWEITZER, 2016) 

descreve que, tendo como referência a psicologia sócio-histórica, os significados são 

entendidos como construções coletivas em determinado momento histórico, econômico e 

social.  
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Já o sentido, de acordo com Leontiev (1978) é a manifestação da apreensão 

individual do significado, atualizado na própria história do sujeito, através de suas 

experiências pessoais. 

 

Os sentidos podem ser sempre vários, mas dadas certas condições de produção, não 

podem ser quaisquer uns. Eles vão se produzindo nos entremeios, nas articulações 

das múltiplas sensibilidades, sensações, interações; vão se produzindo no jogo das 

condições, das experiências, das posições, das posturas e decisões desses sujeitos; 

vão se produzindo numa certa lógica de produção, coletivamente orientada, a partir 

de múltiplos sentidos já estabilizados, mas de outros que também vão se tornando 

possíveis (SMOLKA, 2004, p.12).  

 

Os sentidos referem-se a necessidades que, muitas vezes, ainda não se realizaram, 

mas que mobilizam o sujeito, constitui o seu ser, criam estratégias de inseri-las na atividade. 

A categoria sentido destaca a singularidade historicamente construída. A apreensão dos 

sentidos está pautada numa visão que tem no empírico seu ponto de partida, entretanto, é 

necessária a lucidez de que é fundamental irmos além das aparências, de não nos 

contentarmos com a descrição dos fatos, mas buscarmos a explicação do processo de 

constituição do objeto estudado, ou seja, estudá-lo no seu processo histórico (AGUIAR e 

OZELLA, 2013). E, para tal utilizaremos da fala das apanhadoras de flores Sempre-vivas, 

para apreender os sentidos e significados (significações) que elas atribuem ao processo de 

implantação do Parque Nacional das Sempre-vivas e a relação estabelecida entre o processo 

saúde/doença.  
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3 APREENSÃO DAS INFORMAÇÕES E ANÁLISES 

 

 Primeiramente adotou-se a estratégia de Análise de Núcleos de Significação, 

proposto por Aguiar e Ozella (2006), em seguida realizou-se a Nuclearização Temática, 

proposto por Murta (2017), ambas estratégias buscam fazer a mediação entre o método 

materialista histórico e os fenômenos psíquicos. Essas são estratégias analíticas, condizentes 

com o eixo epistemológico adotado (Psicologia Sócio-Histórica), bem como às técnicas e 

instrumentos utilizados para a produção das informações. 

 

3.1 Os núcleos de significação 

 

De acordo com Murta, (2008) ao utilizarmos essa estratégia analítica, é possível 

gerar a produção de conhecimento com um ato construtivo-interpretativo – princípio 

fundamental em pesquisas qualitativas –, “onde a subjetividade dos envolvidos traça/delineia 

um colorido singular à realidade estudada que, ao ser significado, gera um novo campo de 

realidade/conhecimento” (p. 69). 

A palavra representa uma forma privilegiada de apreensão do ser, pensar e agir do 

sujeito (AGUIAR, 2000). Como afirma Vigotski, “O pensamento não se exprime na palavra, 

mas nela se realiza” (2001, p. 409). 

 

[...] A palavra representa uma unidade viva de som e significado e que, como célula 

viva, contém na forma mais simples todas as propriedades básicas do conjunto do 

pensamento discursivo (VIGOTSKI, 2010, p. 7). 

 

Deste modo, as análises por núcleos de significação têm como ponto de partida o 

significado da fala, entendida como um conjunto articulado de palavras, possibilitando a 

expressão do pensar, sentir e agir dos sujeitos. Nesse sentido, não podemos pensar em falas 

descontextualizadas pois, assim, elas perdem seu colorido, que são os sentidos e significados 

atribuídos pelos sujeitos às suas vivências.  

Passemos então para a descrição da realização do procedimento de análise e 

interpretação proposto nas seguintes etapas: seleção de pré-indicadores; indicadores e 

conteúdos temáticos; construção e análise dos Núcleos de Significação. A seguir, será descrita 

cada etapa: 

 

 



  

  92 

 

3.1.1 Levantamento dos pré-indicadores: 

 

Após a transcrição de cada entrevista, foram realizadas em cada uma delas leituras 

flutuantes para compreender e apropriar-se das informações. Os conteúdos recorrentes, que se 

mostram relevantes ao objetivo do estudo, identificados durante a leitura das informações, são 

filtrados e organizados de acordo com sua importância para a compreensão da investigação, 

resultando nos pré-indicadores. Os pré-indicadores se constituem em trechos de fala que 

compõem um significado e expressam a totalidade do sujeito (AGUIAR e OZELLA, 2013).  

Para ilustrar essa primeira parte da construção dos Núcleos de Significação, 

apresento abaixo a construção do quadro dos núcleos advindo de uma das entrevistas – da Sra. 

Geralda Soares, moradora da comunidade de Macacos. Nesse quadro utilizado como 

exemplo, os trechos de falas significativas, escolhidos durante a leitura, foram 

organizados/destacados numerados de 1 a 516. Vale ressaltar que foram gerados um grande 

número de pré-indicadores, embora essa seja uma das caraterísticas dos mesmos, a relação 

Parna das Sempre-vivas e o processo saúde-doença abrange diversos aspectos, fazendo com 

que uma diversidade de questões se relacione com a investigação proposta. 

 

Quadro 1 - Indicação dos pré-indicadores  

Pré-Indicadores Indicadores Núcleos de Significação 

1- Meu nome é Geralda, eu sou da 

comunidade de Macacos e apanhadora 

de flor. Eu sou presidente da associação, 

tenho três filhos... 

 [...] 

354- Nossa! Isso deixa as pessoa doente, 

porque ocê fez uma coisa a vida inteira, e 

depois ocê parar de fazer aquilo, né? As 

pessoa fica doente. 

[...] 
406- Éh. Um dos sofrimentos é esse, ocê 

não tem liberdade pra fazer nada, ocê 

tem seu terreno lá dentro, mas cê não 

tem liberdade de fazer nada que ocê fazia 

antigamente.  

 

[...] 
516- Num adiantou nada a gente falar 

que nós num fomos consultado, que ele 

foi criado assim mesmo, então... 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organização da Pesquisadora 
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3.1.2 Sistematização de indicadores 

 

Os trechos de falas selecionados na etapa anterior são aglutinados, seja pela 

similaridade, pela complementaridade ou ainda pela contraposição, resultando na 

sistematização de indicadores, alcançando uma melhor organização que possibilita o 

entendimento dos conteúdos selecionados (AGUIAR e OZELLA, 2013). 

A partir das afirmações de Kosik (2002, p.57), “Eis aqui o fundamento de todo 

conhecimento: a cisão do todo”, Aguiar e Ozella (2013) explicam essa etapa e chamam a 

atenção de como se dará a apreensão da realidade, uma vez que esta se efetivará quando as 

partes/recortes forem novamente integradas ao todo no processo de constituição, ou seja, os 

indicadores só adquirem algum significado se inseridos e articulados na totalidade do 

contexto contido nas expressões do sujeito.  

Como consequência das aglutinações, nesta etapa encontramos um novo arranjo, 

menor e menos diverso que o anterior. A sistematização dos indicadores não é somente 

destacar elementos (significados) de uma totalidade (entrevista), mas possibilita entranhar nos 

elementos e abstrair a complexidade das relações que o constituem (AGUIAR, SOARES e 

MACHADO, 2015).  

Para Aguiar e Ozella (2013), essa é uma importante etapa no processo de análise, 

uma vez que foi necessário voltar ao material das entrevistas, diversas vezes, durante o 

processo de construção dos indicadores, permitindo que a essência dos conteúdos expressos 

pelos sujeitos fosse apreendida. O quadro abaixo exemplifica como se deu o processo de 

construção dos indicadores.  

Quadro 2 - Representação dos pré-indicadores e indicadores 

Pré- Indicadores Indicadores Núcleos de Significação 

1- Meu nome é Geralda, eu sou da 

comunidade de Macacos e apanhadora 

de flor. Eu sou presidente da associação, 

tenho três filhos... 

 [...] 

354- Nossa! Isso deixa as pessoa doente, 

porque ocê fez uma coisa a vida inteira, e 

depois ocê parar de fazer aquilo, né? As 

pessoa fica doente. 

 

406- Éh. Um dos sofrimentos é esse, ocê 

não tem liberdade pra fazer nada, ocê 

tem seu terreno lá dentro, mas cê não 

tem liberdade de fazer nada que ocê fazia 

Trechos de falas (1 a 15; 356; 427 

a 436; 512..) 

Apanhadoras (res) de Flores 

Sempre Viva 

A vida inteira nas Campinas 

 [...] 

 Modo de ser e de viver 

 

 

Trechos de falas (354 a 406; 420 a 

426; 510...) 

Atos de violência; Transtorno 

emocional; Depressão; Perda da 

liberdade, medos 
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antigamente.  

 [...] 
 

516- Num adiantô nada a gente falá que 

nós num fomo consultado, que ele foi 

criado assim mesmo, então... 

 

Trechos de falas (440; 475; 512 a 

516)  

Estratégias de resistência 

Enfrentamento 

 Persistência 

[...] 

 Perda da esperança 

 

 

Fonte: Organização da Pesquisadora 

 

3.1.3 Organização dos Núcleos de Significação 

 

Depois de estabelecido o conjunto de indicadores, esses foram articulados e 

aglutinados. Os critérios de similaridades, complementaridade e contraposição também foram 

utilizados para organizar os Núcleos de Significação, com o intuito de sistematizar o material 

para apreender as significações expressas pelos sujeitos. 

 

[...] o processo de organização dos núcleos de significação – que têm como critério a 

articulação de conteúdos semelhantes, complementares ou contraditórios – permite 

verificar as transformações e contradições que ocorrem no processo de construção 

dos sentidos e dos significados (AGUIAR e OZELLA, 2013, p. 231). 

 

Nesse sentido, os autores supracitados, afirmam que há a possibilidade de uma 

análise mais consistente que permite ir além do aparente e considerar tanto as condições 

subjetivas quanto as contextuais e históricas, ocorrendo neste processo um avanço do 

empírico para o interpretativo. Ainda nesta etapa, os núcleos de significação são nomeados.  
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Figura 2 - Representação da aglutinação dos núcleos temáticos 

 

Fonte: Organização da Pesquisadora 

 

Após a nuclearização serão interpretados os núcleos e como eles se articulam. 

Após esta etapa será possível uma análise mais complexa e completa, ou seja, “quando os 

núcleos são integrados no seu movimento, analisados à luz do contexto do discurso em 

questão, à luz do contexto sócio-histórico, à luz da teoria” (AGUIAR e OZELLA, 2013). 

Embora todo o procedimento, desde a elaboração da proposta, seja um processo 

construtivo-interpretativo, na construção dos núcleos de significação esse processo 

construtivo-interpretativo é bastante relevante e incisivo, pois nesse momento há uma melhor 

compreensão do pesquisador em relação à realidade estudada (AGUIAR e OZELLA, 2013). 

Encontramos um número ainda menor, em relação à etapa anterior, pois os 

núcleos resultantes expressam os pontos centrais e fundamentais que trazem implicações, 

neste caso para a apanhadora de flores sempre vivas, que a envolvam emocionalmente e que 

revelam as determinações constitutivas da mesma (AGUIAR e OZELLA, 2013). 

 

 

 

 



  

  96 

 

Quadro 3 - Representação dos pré-indicadores, indicadores e núcleos de significação 

 

Pré- Indicadores Indicadores Núcleos de Significação 

1- Meu nome é Geralda, eu sou da 

comunidade de Macacos e apanhadora 

de flor. Eu sou presidente da associação, 

tenho três filhos... 

 [...] 

354- Nossa! Isso deixa as pessoa doente, 

porque ocê fez uma coisa a vida inteira, e 

depois ocê parar de fazer aquilo, né? As 

pessoa fica doente. 

406- Éh. Um dos sofrimentos é esse, ocê 

não tem liberdade pra fazer nada, ocê 

tem seu terreno lá dentro, mas cê não 

tem liberdade de fazer nada que ocê fazia 

antigamente.  

[...] 

[...] 

[...] 

516- Num adianto nada a gente fala que 

nós num fomo consultado, que ele foi 

criado assim mesmo, então... 

 

Apanhadoras (res) de Flores 

Sempre Viva 

A vida inteira nas Campinas 

 [...] 

Modo de ser e de viver 

 

A vida inteira nas 

campinas. 

Indicadores formados 

“E era uma infância o dia 

inteiro”: Desenvolvimento 

Humano e a interação com 

a natureza. 

 

 

Atos de violência; Transtorno 

emocional; Depressão; Perda da 

liberdade, medos 

Processo de 

adoecimento e sua relação 

com o rompimento das 

atividades coletivas e 

individuais, atos de 

violência e perda da 

liberdade. 

Interação com a natureza; Práticas 

sustentáveis; Preservação do 

ambiente; Encantamento pelo 

lugar; Conhecimento tradicional; 

Faziam parte da natureza; 

Cuidados; Respeitam os limites 

da natureza; Zeladores do 

ambiente; Ambiente Saudável; 

[...] Alimentação saudável; 

Guardiões de sementes; Trocas de 

sementes; Banco de sementes;  

Alimentação regional; Guardiões 

da biodiversidade; Praticas de 

solidariedade 

Enfrentamento  

Persistência 

[...] 

Perda da esperança 

 

Sistemas Produtivos 

Tradicionais, uso das 

sementes crioulas, 

extrativismo e conservação 

da biodiversidade como 

garantia da soberania e 

segurança alimentar dos 

apanhadores de Flores 

Sempre viva 

“Alguém tem que fazer 

alguma coisa, por que 

senão nós vão virar 

capacho deles.” 

Fonte: Organização da Pesquisadora 

 

3.2 Nuclearização temática 

  

Como foi dito anteriormente, além da estratégia analítica dos Núcleos de 

Significação, a estratégia de Nuclearização Temática também foi empregada nesse estudo. 

Esta técnica tem sido utilizada em dissertações como as de Coutinho (2015), Gomes (2016) e 

Silva (2017), sob a orientação da Professora Doutora Agnes Murta. 
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Figura 3 - Representação da Nuclearização Temática 

 

 

Fonte: Organização da Pesquisadora 

 

A Nuclearização Temática é considerada um desdobramento da estratégia 

analítica de Núcleos de Significação, proposta por Aguiar e Ozella (2006, 2013). A 

constituição dos Núcleos Temáticos se dá a partir de uma nova reorganização e rearticulação 

do conteúdo, ou seja, dos Núcleos de Significação. Esta nova reorganização surgiu da 

necessidade de utilizar todas as entrevistas realizadas pela professora Agnes, ao realizar a 

pesquisa em uma comunidade quilombola na qual participaram 25 sujeitos, sendo realizadas 

15 entrevistas (12 entrevistas individuais e três entrevistas coletivas), tendo sido obtida uma 

grande produção de informações. No entanto, a utilização de todas as entrevistas era muito 

importante para a pesquisa. Os Núcleos de Significação de cada uma das 15 entrevistas foram 

construídos, como indicado por Aguiar e Ozella, produzindo enorme número de Núcleo de 

Significação, surgindo daí a necessidade de reagrupá-los. Esse novo movimento de 

reaglutinação recebeu algumas nomenclaturas em pesquisas já desenvolvidas – Núcleos de 

Significações Finais; Eixos Temáticos Norteadores e, atualmente, essa nova estratégia 

analítica é denominada Núcleos Temáticos ou Nuclearização Temática (SILVA, 2017).     
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Nesse sentido, a intenção de se associar a construção de Núcleos Temáticos aos 

Núcleos de Significação, se deu a fim de garantir que todas as entrevistas realizadas pudessem 

ser aproveitadas sem perda das informações produzidas. Este fato justifica-se, uma vez que 

em pesquisas como a que ora apresento, em que se utilizam entrevistas a fim de apreender a 

subjetividade expressa através das significações, e que os sujeitos da pesquisa atribuem à 

relação existente entre o Parna Nacional das Sempre-vivas e o processo saúde-doença, 

produziram grandes quantidades de informações. De acordo com Murta (2016), normalmente, 

o processo de análise quase sempre produz grande número de Núcleo de Significação que 

deverão, no momento da análise, serem articulados ao referencial teórico e aos conhecimentos 

produzidos a partir dessa articulação. A grande quantidade de núcleos de significação 

associada ao número de sujeitos pode fazer com que o pesquisador tenha que abrir mão, 

durante o processo de análise, de alguns núcleos em detrimento de outros, o que pode levar a 

perdas significativas para a compreensão do todo. 

Assim, Murta (2016) alerta para a necessidade de orientar o fazer construtivo-

interpretativo em um novo movimento de articulação, intra e inter-núcleos. Entretanto, se 

anteriormente essas articulações eram realizadas, tendo como material as falas de um só 

sujeito, desse momento em diante as articulações se darão entre os núcleos dos vários sujeitos 

entrevistados. 

Deve-se buscar mais uma vez articular o total de núcleos de significação de cada 

um dos participantes, a fim de favorecer a melhor compreensão acerca do fenômeno estudado 

e, assim, atingir o objetivo proposto na pesquisa, que busca o desvelamento dos sentidos e 

significados (significações) atribuídos pelos sujeitos participantes ao fenômeno estudado. 

 Esta nova reordenação seguiu a mesma lógica de aglutinação utilizada para a 

construção dos núcleos de significação (similaridade, complementaridade, contradição, etc.). 

Assim, aglutinamos os núcleos de significação de cada um dos três sujeitos participantes entre 

si e, essa nova aglutinação, passou a ser denominada Nuclearização Temática. Ressalta-se que 

os Núcleos Temáticos possibilitam trabalhar com todas as informações produzidas por todos 

os participantes, uma vez que a aglutinação dos Núcleos de Significação facilita a 

condensação de informações ao mesmo tempo em que não se perde e/oi exclui àqueles outros 

que por algum motivo não puderam ser aglutinados. 

Murta (2016) destaca que, para a criação desses núcleos temáticos, constituídos 

das falas de todos os sujeitos participantes da pesquisa, considera-se que a subjetividade de 

cada indivíduo (tensão e totalidade de todos os sentidos atribuídos pelo sujeito aos fatos e 
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fenômenos) é constituída e constitui a subjetividade do todo (totalidade de todas as tensões e 

significados sociais dos fatos e fenômenos), e que ambos se originam nos espaços das inter-

relações sujeito/meio e sujeito/sujeito, isto é, espaços das intersubjetividades, e ainda é levado 

em consideração que as “transformações na subjetividade social não ocorrem de forma 

imediata a partir da ação do sujeito isolado, mas a partir de zonas de tensão geradas pelas 

inúmeras reações dos integrantes desse espaço social” (GONZÁLEZ REY, 2003). 

Na presente pesquisa, para proceder às análises das significações constituídas por 

cada uma das três apanhadoras de flores sempre-vivas, em relação ao Parque Nacional das 

Sempre-vivas, foram construídos dezesseis Núcleos de Significação, sendo os mesmos 

reaglutinados em quatro Núcleos Temáticos que serão descritos separadamente.  

 

3.3 Discussões: Núcleos Temáticos 

 

A própria escolha do tema a ser pesquisado já me fornecia algumas questões que 

deveriam ser abordadas e problematizadas no decorrer da apreensão das informações 

rememoradas, trata-se de mulheres e homens provenientes de uma realidade sóciocultural 

específica – os povos que se constituíram na serra do Espinhaço, região de Diamantina – que 

passaram a viver num contexto atropelado pelo estado – O Parna das Sempre-vivas – 

construindo suas identidades e estratégias de resistência frente a essa grande mudança 

cotidiana, que culminou na autoafirmação da identidade Apanhadores de Flores Sempre-

vivas.  Assim, para compreender como as Apanhadoras de Flores Sempre-vivas percebiam 

suas trajetórias e sua(s) identidade(s) em meio a esse novo contexto, como construíam 

distintamente suas noções de saúde e se há correlação quando da criação do Parna das 

Sempre-vivas com o processo de adoecimento desses povos, foi necessário analisar, por meio 

de suas falas, a forma como eles reconstruíam seus passados e organizavam suas lembranças.  

As diferentes gerações de Apanhadoras de Flores Sempre-vivas, ao apontarem 

para formas específicas de se reportar ao passado e de se identificar no presente, mostravam 

que a memória era um dos elementos cruciais para o entendimento dos sentidos e 

significações atribuídos ao Parna das Sempre-vivas e como este influenciou na vida delas e da 

comunidade como um todo.  Para o desvelamento dos depoimentos concedidos pelas 

mulheres entrevistadas foi necessário uma imersão em categorias e/ou temas como memória, 

identidade, territorialidade, povos tradicionais e os direitos a eles atribuídos, concepção de 

saúde e doença, contexto histórico da região isso somados aos pressupostos teóricos utilizados 
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na pesquisa - Psicologia Sócio Histórica e algumas de suas categorias (atividade, sentidos e 

significados).  

A seguir, são apresentados os 4 (quatro) Núcleos Temáticos os quais foram 

construídos a partir das falas dos nossos sujeitos, quais sejam:  

 Núcleo Temático I: Concepção do processo saúde/doença: a Atividade, a 

Identidade, a Liberdade e a Paz como elementos essenciais; 

 Núcleo Temático II: Significações da implantação do Parque Nacional das 

Sempre-vivas: Expropriação territorial, Responsabilização e as possibilidades de amenização 

do conflito; 

 Núcleo Temático III: Processo de adoecimento de povos tradicionais 

correlacionado
17

 com a criação do Parque Nacional das Sempre-vivas: causas, consequências 

e possibilidades; 

 Núcleo Temático IV: A importância das relações familiares e entre as 

comunidades: “Os de dentro e os de fora”. 

 

3.3.1 Núcleo Temático I: Concepção do processo saúde-doença e as significações de um 

povo: a Atividade, a Identidade e a Liberdade como elementos essenciais. 

 

Como já vem sendo apontado nesse estudo a doença não existe por si só, ou seja, 

está imbricada em um contexto sócio-histórico. Para compreender e desvelar a concepção do 

processo saúde-doença dos povos atingidos pelo Parque Nacional das Sempre-vivas e se essa 

unidade de conservação relaciona com o processo saúde-doença destes, se faz necessário 

compreender as diferentes dimensões e aspectos constitutivos desses povos.  

Esse Núcleo Temático foi construído a partir da nuclearização dos seguintes 

Núcleos de Significação, aglutinados a partir das falas de três mulheres: “A concepção de 

saúde e doença e as estratégias de cura utilizadas pelos apanhadores de Flores”; “Como 

percebem a saúde e a doença e as estratégias de cura utilizadas pelos apanhadores de 

flores”; “eu gosto de tomar trem do mato” e “a vida inteira nas campinas”. 

No processo de apreensão das informações, chegamos à compreensão que, além 

da identidade de Apanhadores de Flores Sempre-vivas, outras identidades estão sendo 

acionadas para identificar situações partilhadas e vividas também por esses que têm em 

comum o seu processo de constituição imbricada no contexto da colonização portuguesa. 

                                                 
17

 A correlação nesse estudo ganha sentido de fenômenos que se relacionam entre si. E não o significado 

estatístico da palavra para referenciar duas ou mais variáveis interdependentes.  



  

  101 

 

Incluem-se aí os Garimpeiros Artesanais, também denominados de Faiscadores e os 

Remanescentes Quilombolas. Essas três identidades/etnicidades são descritas em outros 

estudos que coincidem com a mesma região em questão
18

.  

Para melhor compreensão, imergiremos na história vivida e rememorada por 

mulheres que, dentre outras questões, têm em comum a constituição dos seus antepassados 

sob a cordilheira do espinhaço. A partir de 2002, suas terras tradicionalmente ocupadas foram 

tomadas para que se criasse o Parna das Sempre-vivas.  

Partiremos da noção de “memória coletiva” e “comunidade de memória”
19

 para 

dar escuta a essas mulheres, as quais recorrem às memórias herdadas de seus antepassados e 

às lembranças dos tempos vividos, para então apreendermos as significações atribuídas à 

categoria de Apanhadores de Flores Sempre-vivas e à concepção que esses povos atribuem ao 

processo de saúde-doença.  

Antes de prosseguirmos se faz necessário compreender o que venha ser sempre- 

viva, já que esse termo é empregado diversas vezes e em relações distintas, porém 

complementares. O nome faz menção à flor sempre viva, espécie nativa conhecida 

popularmente. As flores de Sempre-vivas incluem diversas espécies, as flores de maior valor 

comercial pertencem ao gênero Comanthera, são as plantas caracterizadas pela inflorescência 

branca e com características de pétalas, semelhante a margaridinha (UFVJM et al., 2009 apud 

MONTEIRO e FÁVERO, 2014).  

O fato desta inflorescência manter a mesma aparência depois de coletada, por 

muitos anos, lhes confere a denominação “Sempre-vivas”. A sua beleza somada a essa 

característica de manter viva a sua aparência, desperta interesse econômico. É essa flor, junto 

a outras espécies, que dá sentido a uma das atividades, a atividade de apanhar/coletar flores, 

realizada por povos que ocupam historicamente a cordilheira do espinhaço, região de 

Diamantina, MG, atividade que será significada ao longo deste estudo.  

Levantamentos e estudos feitos pela pesquisadora Maria Neudes de Oliveira, da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM/MG, em parceria com 

outros pesquisadores, registraram, que são coletadas aproximadamente 230 espécies de 

plantas para uso comercial (UFVJM et al., 2009 apud MONTEIRO e FÁVERO, 2014). Ao 

                                                 
18

 Dissertações anteriores centraram esforços em aprofundar nas discussões das identidades mencionadas - 

Apanhadores de Flores Sempre-vivas (MONTEIRO, 2011); Garimpeiros (LACERDA, 2014); Remanescentes 

Quilombolas (HORTA, 2017).   
 
19

 A “memória coletiva” descrita por Halbwachs foi atualizada por Borjas (1995) sendo nomeado “comunidade 

de memória” 
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solicitar detalhes sobre a apanha de flores Maria de Fátima, uma das nossas entrevistadas, nos 

diz: 

Pois é! São mais de 200 espécies que tem nesses campos por ai a fora. Então a gente 

fala flor porque foi o que levou o nome dos apanhadores de flores sempre viva, mais 

são várias espécies, tem botão, tem folha, tem frutos secos . Então assim, são várias  

espécies ali que tá englobada como flor. A gente sai pra panhar alguma coisa. A 

gente fala flor pra não falar assim, vou panhar  botão, vou panhar quebra-galho, 

espeta nariz, botão branco. Ai a gente fala flor e flor é a margaridinha e ai tem várias 

espécies, pé de ouro, janerona e muitas outras (Maria de Fátima, São João da 

Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

 

Destas plantas utilizam-se múltiplas partes de sua estrutura, que também podem 

ser compreendidas como produtos não madeireiros, tais como, folhas, frutos secos, flores, 

resinas e outros.   

No Brasil, os povos e comunidades tradicionais têm se auto-atribuídos identidade 

a partir de cinco critérios. Compõe um desses critérios o processo indentitário fundamentado 

na atividade laboral predominante e concebido como processo indenitário (COSTA FILHO, 

2014). Os Apanhadores de Flores Sempre-vivas se inserem nessa categoria de identidade que 

se forma a partir da atividade de coletar flores, mas não somente essa. Tendo como critério a 

atividade outras categorias se somam, aos apanhadores de flores, como os seringueiros, os 

castanheiros, os pescadores artesanais, as catadoras de mangabas, dentre outros povos. 

Atualmente, esses povos, enquanto apanhadores de flores sempre-vivas possuem 

representação no Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais (Decreto 

8.750/2016) e na Comissão Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais (Decreto 46.671/2014). Desde dezembro de 2017 possuem 

também representação no Conselho Diretor Pró-Pequi
20

.  

 Em nosso estudo, deparamos com duas mulheres que se autodenominaram 

apanhadoras de flores sempre-vivas e, por outro lado, uma das mulheres não se identificou 

como tal, embora realizasse a coleta de outros produtos que também são apontados pelos 

apanhadores de flores, e apesar de residir em uma comunidade constituída na e pela atividade 

de coletar flores sempre-vivas.  

Para Ciampa (2012), o conhecimento de nós mesmos nos é dado pelo 

reconhecimento recíproco dos indivíduos identificados por meio de um determinado grupo 

                                                 
20

 Presidido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário de Minas Gerais, o Conselho Diretor Pró-

Pequi é um órgão colegiado e paritário, criado em 2001, cujo objetivo é propor, deliberar e monitorar a execução 

de projetos e ações de incentivo à produção, beneficiamento e comercialização dos frutos do Cerrado e da 

Caatinga, integrando as populações que tradicionalmente fazem o manejo racional desses biomas, numa 

perspectiva de sustentabilidade ambiental e geração de renda. 
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social que existe objetivamente, com sua história, suas tradições, suas normas e seus 

interesses. Ao mesmo tempo, os componentes deste grupo podem não se identificar como 

membros dele e nem se reconhecerem reciprocamente. Lane (2008) complementa esse 

apontamento e nos diz que mesmo quando há identificação com o grupo social, que no 

decorrer das nossas vidas fazemos parte, cada ser humano se constitui como singular a partir 

das apreensões coletivas.  

Para compreender como estas pessoas apreendem as relações vividas no coletivo 

partiremos da significação atribuída por Maria Helena à identidade de Apanhadores de Flores 

Sempre-vivas. Maria Helena não se autoidentifica enquanto apanhadora de flores sempre-

vivas, mas apesar disso, mantém relação com o contexto que caracteriza tal identidade, é filha 

de Pedro de Alexina
21

, que já coletou flores sempre-vivas, já coletou outros produtos que são 

descritos enquanto “mercadoria” que os apanhadores de flores coletam no campo, desenvolve 

as demais atividades que estão imbricadas na categoria apanhadores de flores, recebeu por 

outras lideranças locais a indicação para participar desse estudo, mesmo sabendo que o 

recorte seria os apanhadores de flores Sempre-vivas, e ainda assim Maria Helena não se 

autodenomina enquanto apanhadora de flores sempre viva e sim ora Quilombola, 

preferencialmente, ora Garimpeira, e muitas vezes usa somente o termo tradicional. Vejamos 

alguns trechos de sua fala: 

 

Meu pai panhava, mas era arrendado com o Padre Romano, ele rendava, panhava, 

mas ele recebia dinheiro já deixava a flor lá com Padre Romana. E deixava nós com 

nosso avô aqui, não levava nós não [...].  Não, nós não! Só meu pai e mamãe 

(referindo à panha de sempre viva) (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel 

do Indaiá, 2017). 

Eu, se for garimpo pra ficar queto no lugar trabalhando ai eu vou, mas andar pra 

serra, vou não[...] Éh, nós era mais chegado no garimpo e panhava essa casquinha e 

essa ripa de coqueiro (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 

2017). 

 

 

Diante do trecho assinalado acima, pudemos perceber que, embora Maria Helena 

não declare exercer a atividade de apanhar flores Sempre-vivas, ela reconhece que é uma 

atividade realizada por outros parentes e membros da comunidade. 

                                                 
21

 O Sr. Pedro de Alexina, pai de Maria Helena, é um dos descendentes de uma das famílias fundadora de 

Quartél. Faleceu no final de 2015, com quase 100 anos de idade. O Sr. Pedro de Alexina é um dos principais 

personagens do filme denominado Terra deu, terra come, de Rodrigo Sirqueira, lançado em 2010, como 

documentário que conta questões peculiares da cultura tradicional da Comunidade.  Antes de falecer em 

dezembro de 2015, com quase 100 anos de idade ele foi entrevistado pelas pesquisadoras Nascimento (2003), 

Murta (2013) e Horta (2017), essa última, a entrevista foi realização em 2015, mas a finalização do estudo se 

efetivou em 2017.  
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Ah eu não! Minha cunhada anda ai pro mato panhando aquela fuinha e fala, vamos? 

Panhando aquela palha de fazer coroa. Eu falei: Isso aí não.[...] Ah panhava né? Esse 

povo de zé Paulo tudo panhava (se referindo à coleta de flores realizada pelos 

parentes) (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 

 

Para compreender o não reconhecimento a uma identidade que emerge em um 

contexto no qual Maria Helena é parte desse todo, se faz necessário ponderar sobre as 

atividades desempenhadas por Maria Helena.  

Para falar dessas atividades, iremos nos reportar ao período da colonização 

portuguesa ocorrida, a partir de 1690, na porção da Serra do Espinhaço, antigo Arraial do 

Tijuco, comarca do Serro Frio de Minas Gerais e posterior comarca de Diamantina. Após, e 

durante, esse período, centenas de povos e comunidades se constituíram nesse espaço 

colonizado por Portugal. Embora haja o merecido reconhecimento de outros fatores que, 

juntamente com a colonização trouxeram interferências nos processos constitutivos desses 

povos, ressaltamos que nesse estudo não adentraremos em todos os fatos que compuseram 

esse constituir que incide nas Situações Históricas
22

, mas alguns merecem minimamente 

serem lembradas, tais como: Lei de terras de 1850, lei áurea, processo de Grilagens de terras, 

presença das frentes de ocupações (mineração, igreja, parque), chegada da Universidade 

Federal, dentre outras.  E nesse entrelaçar de situações, diferentes atividades que se 

complementam constituíram e ao mesmo tempo foram constitutivas pelos povos situados na 

porção meridional da Cordilheira do Espinhaço. 

 

Uai! Eu nasci e criei aqui, nunca sai daqui não [...].  Meu pai nasceu aqui, meu pai, 

minha mãe. Todo mundo nasceu aqui, minha família é, dos....vieiras [...].   Meu pai 

era uai, meu pai (conhecido por Pedro de Alexina) foi premiado o mestre daqui, né? 

Você ficou sabendo?[...] Foi uai, considerado o mestre de Minas, do quilombo [...].  

Ele sabia muuuuita coisas dos antigos, ele sabia muito trem dos antigo [...]  Meu pai 

conheceu o escravo que era Amaro, meu pai conheceu tudo, uai. Eu ainda conheci 

Amaro [...].  Amaro era dos escravos [...].  A mãe de mamãe que era dos escravos, 

era [...].  Povo dos mais veio, né? Era escravo (Maria Helena, Comunidade 

Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 

 

Ah meu pai fazia muito! Meu pai fazia pito, pilão, fazia bateia, fazia tudo de 

madeira [...].  Nós fazia pito, cachimbo de fumar. A gente cortava e furava e 

desenhava a cara assim, né? Nós fazia, nós tem aquele barro de teia. Amansa, 

amansa e faz [...].  Meu pai trabaiava na roda, tocando garimpo, roda d´‟água, tocava 

né, nóis fazia rapadura, fazia era muita rapadura pra nois vender (Maria Helena, 

Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 

 

                                                 
22

 Situações Históricas é o termo utilizado por Pacheco-Oliveira (2016) para se referir ao movimento da história, 

ou seja, a história não é única e evolutiva, são “histórias em blocos”, situações onde se dão diferentes formações 

sociais, étnicas, dentre outras.  
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Depois que nois cresceu ele levava nois era mais pro garimpo[...] É, eu era a mais 

chegada, eu não gostava de ir pro campo não. Tinha pavor! (Maria Helena, 

Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 

 

Foi só no garimpo e força pros outros [...].  A trabalhar a força pros outros é assim, 

às vezes cê tem que largar o seu lá, o povo ficava gritando pra gente trabalhar tipo 

escravidão. Mas agora eu parei com isso [...].  É força, porque ocê vai pede lá e eles 

não paga o que ocê pede. É uai! É força que tá dando pra eles, porque trabalhar 

mesmo não é não, né? (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 

2017). 
As situações rememoradas por Maria Helena trazem elementos que mostram as 

relações que essa comunidade mantém com o tempo da escravidão. Além disso, os trechos de 

falas nos revelam que mesmo Maria Helena tendo realizado outras atividades, a atividade de 

garimpo tem um significado singular e, portanto, ela expressa preferência à atividade 

garimpeira, pois é a atividade que ao longo da história deu sentido à vida de Maria Helena e 

de sua família.  

Do garimpo eu acho bom [...].  É bacana! eu gosto, eu sou doida com garimpo, 

minha filha! (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 

 

Era garimpo né, era garimpo, era quando nos tirávamos Diamante [...].  Aqui o que 

nós vivia era de garimpo, cortava a cuia, panhava a casquinha pra nois vender, mais 

depois acabou tudo! [...].  Casquinha de coresma que dava, ai ela dava um cacho e 

nois panhava e cortava essa ripa de coco Indaía pra vender [...]. Tinha casquinha, 

nós panhava, quebrava e vendia e tinha a ripa do coqueiro também [...].  Não! é a 

ripa mesmo do cacho onde sai o coco [...].  Ah nois plantava roça [...] Eu mexo com 

criação sozinha lá em Macaquinho (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel 

do Indaiá, 2017). 

 

Essa relação pode ser mais bem compreendida a partir das contribuições de 

Leontiev e Vigotski, que adotaram a categoria atividade como essencial para entender o 

desenvolvimento do psiquismo humano, e nesse caso, poderemos entender o de Maria Helena.  

Vigotski (1989) ao incluir a atividade como sendo mais que um simples reflexo ou um reflexo 

a um estímulo, nos permite compreender que a relação, nesse caso, mulher-mundo se dá na e 

pela atividade realizada por Maria Helena e demais sujeitos sociais dessa comunidade e, 

portanto, são atividades socialmente significadas (VIGOTSKI, 1991).  

Ao considerar que a atividade socialmente significada é o princípio explicativo da 

consciência construída por meio das relações sociais, estamos considerando que a consciência 

de Maria Helena, assim como as demais, está sendo construída por meio das relações sociais 

e, portanto, as atividades ou a atividade que foi responsável pela constituição desses povos é 

ou são apontadas como responsáveis por criar também a consciência desses (VIGOTSKI, 

1991 e LEONTIEV, 1978).  

Nesse caso, para Maria Helena, o fato dela não ter exercido a atividade da panha 

de flor sempre viva, propriamente dita, a mesma não se identifica enquanto apanhadora de 
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flor. É importante firmar ainda, que o fato da Maria Helena não se auto denominar 

apanhadora de flores não a exclui do âmbito da pesquisa, pois entendemos que as identidades 

podem sobrepor uma sobre a outra e serem acionadas quando oportuno. Além do mais, essa é 

uma categoria ainda em construção e, portanto, está imbricada noutras identidades e 

etnicidades. Ademais, no âmbito da construção do conhecimento, essa situação traz novos 

elementos que nos ajudam a compreender essa não autodenominação.  

Nesse caso, há situações que iremos nos referir a esses grupos como Povos da 

Cordilheira do Espinhaço, porção meridional. Devido à extensão da cordilheira do 

Espinhaço, ponderamos que estamos nos referindo aos povos que mantém relação com os 

campos de flores, serras, ranchos, lapas e outros espaços que passaram a ser demarcados pelo 

Parna das Sempre-vivas ( W 43
o 
46‟37,12‟‟, S 17

o 
48‟ 22,17). Assim, possibilitamos que todas 

as mulheres que contribuem com esse conhecimento se reconheçam nesse estudo. Além disso, 

entendemos que mesmo não autodenominando apanhadora de flores, Maria Helena está 

incluída em um contexto que legitima tal categoria. Nesse caso, estaremos atentos a apreender 

as significações que essas mulheres atribuem também às atividades e aos espaços que 

legitimam tal categoria e outras que com ela se relacionam.  

A categoria apanhadores de flores sempre-vivas está atrelada à atividade de 

coletar flores sempre-vivas, mas não somente, partiremos da significação atribuída à 

atividade, a partir das falas das mulheres, para então buscar as significações atribuídas à 

categoria. É apontado no plano de manejo dessa unidade de conservação que, em 1930, essa 

atividade já era praticada (ICMBio, 2016).   

Foram partilhados nas falas algumas das dificuldades relacionadas a essa 

atividade, devido às suas condições naturais, exigindo dos apanhadores de flores longas 

caminhadas carregando peso, algumas debaixo de sol ou chuva, em busca de produtos. No 

entanto, essas mulheres ressaltam durante toda a entrevista que os prazeres sobressaiam às 

dificuldades.   

[...] era uma coisa sofrida porque o tanto que elas andam, né madrinha? [...].  Tem 

que andar ali umas duas, três horas procê chegar nu lugar que cê vai panhar sempre-

viva, cê toma sol na cara ou chuva, o que for, o dia inteiro [...].  Lá dentro cê vai 

andando, cê não sabe nem quantos quilômetros cê anda o dia todo colhendo ela 

(Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Não! Cada um já sabia o lugar que tinha sempre viva, né? [...].  E elas conhecem 

tudo lá dentro do parque, porque não tem um lugarzinho lá que elas já não andaram 

panhando sempre viva (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

O fato de ser feito em família eu acho que já compensa qualquer cansaço, eu acho 

que é muito isso, então é saudade mesmo (Maria de Fátima, São João da 

Chapada/Campos São Domingos, 2017). 
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Outra questão relacionada a essa atividade é a dinâmica construída para realizá-la 

junto a outras atividades. O fato de haver uma grande variedade de espécies a serem 

coletadas, confere a essa atividade, diferentes épocas para a coleta, as características 

ambientais do cerrado, combinado com o manejo feito por esses povos, faz com que a coleta 

de espécies diferentes sobressaia em diferentes épocas do ano, permitindo construir uma 

dinâmica própria e singular relacionada a essa atividade durante todo o ano.  

As flores sempre-vivas, propriamente ditas, incluindo o gênero Comanther, que 

possui maior valor comercial, são coletadas duas vezes ao ano e já as outras espécies têm 

colheita distribuída ao longo do ano.  

 

[...] que a sempre viva tem a época dela, é duas vezes no ano, mas nas outras época 

vinha jazido, vinha botão branco, quebra galho um monte de outras coisas e capa de 

cuia um monte de outras coisas (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

No período da safra das flores sempre-vivas, as famílias se deslocavam para as 

áreas de campo e ficavam dias e até meses arranchadas em lapas, enquanto realizavam a 

coleta das flores, nesse caso a mercadoria, por ter um volume maior era transportada no 

lombo do animal de carga. Já quando iam somente as mulheres para os campos, essas iam e 

retornavam no mesmo dia e a mercadoria coletada era transportada do campo até as casas 

pelas próprias mulheres, vejamos nas falas abaixo:  

 

Na época da sempre viva ia lá panhar sempre viva ia tudo [...].  Ia tudo cada um 

ficava numa lapa, muitas famílias, algumas famílias ia duas famílias pra uma lapa só 

[...].  Quando tava todo mundo. Lá ne rancho, ne lapa, ficava de noite, as vezes 

juntava todo mundo pra contar história, fazer roda, cantar, tudo... tinha essas coisas, 

até namorado arrumava lá (risos) [...].  Era animado, a noite juntava, ficava todo 

mundo junto, era bem animado e todo mundo vivia assim (Geralda Soares, 

Comunidade de Macacos, 2016). 

 

[...] Quando vai pra dormir lá na lapa, no rancho fica ali uma semana panhando, ai 

junta tudo e trás nos animal (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Essa atividade e as demais que com ela se relacionavam foram comprometidas e 

proibidas em decorrência da implantação do Parna das Sempre-vivas. Nessa conjuntura, a 

identidade de apanhadores de flores sempre-vivas foi acionada. Segundo Monteiro e Fávero 

(2014), embora a coleta de flores “não seja a única atividade que se realiza sobre a serra, é 

essa identidade que tem aglutinado as comunidades de distintos locais dessa região, enquanto 

atores/sujeitos coletivos” (p.4). 

Segundo Poutignat e Streiff-fernart (1998) as identidades são construídas e podem 

ser modificadas de acordo com as situações em que o sujeito se encontra, sua localização e as 
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pessoas com quem interage. Nesse sentido, um indivíduo pode assumir uma ou outras 

identidades que lhes são disponíveis, pois o contexto particular no qual se encontra esse 

indivíduo ou grupos de indivíduos contribui fortemente na determinação das identidades e as 

fidelidades apropriadas num dado momento.  

 Fato que ocorreu com os povos e comunidades inseridas nessa porção da 

Cordilheira do Espinhaço, quando se viram ameaçados pela chegada do Parna das Sempre-

vivas
23

 em suas terras tradicionalmente ocupadas buscaram, como estratégia de garantia de 

seus direitos, pela autodenominação de povos tradicionais, sobretudo, Apanhadores de Flores 

Sempre-vivas, se autodenominarem remanescentes quilombolas ou um e outro ao mesmo 

tempo, sendo uma possibilidade de transformação e emancipação. Neste contexto, deixaram 

de ser considerados núcleos de pessoas que residem na zona rural, tidos, por vezes, como 

mais “fracos” pelos grandes proprietários de terras e pelo Estado - na representação do 

ICMBio e outras instâncias municipais e estaduais -, passaram a ser tidos como comunidades 

tradicionais de Apanhadores de Flores Sempre-vivas e/ou Comunidades Remanescentes dos 

Quilombos, sujeitos de direitos. As falas de dona Geralda, abaixo transcritas, nos apontam 

para esse caminho.  

 

Igual eles fala que eles não aceita da gente falar que Macacos é comunidade 

tradicional ou mesmo Quilombola [...].  Então até pela entrevista pelas coisas que eu 

falei cê vê que Macacos é tradicional [...].  Procê tê uma ideia como que a sempre-

viva era importante na vida daquelas famílias lá (Geralda Soares, Comunidade de 

Macacos, 2017). 

 

 

É essa atividade rememorada por essas mulheres, enquanto mulheres que 

coletaram e ainda coletam flores, que as unificam nesse momento em que os espaços que dão 

sentido à realização de suas atividades passaram a ser apropriados pelo Estado - os espaços de 

coleta – “os campos de flores”.   

A identidade de apanhadores de flores significada até aqui vai ao encontro da 

definição descrita por Pollak (1992) ao referenciar que a identidade é o sentido da imagem de 

si, para si e para os outros. Nesse caso, é a imagem que os povos da porção meridional da 

cordilheira do espinhaço adquiriram ao longo da vida, referente a eles próprios, a imagem que 

esses povos constroem e apresentam aos outros e a si mesmos para acreditar na sua própria 

representação e, principalmente, para serem percebidos da maneira como desejam ser 

percebidos pelos outros (POLLAK, 1992). 

                                                 
23

 Como se deu o processo de implantação do Parque Nacional das Sempre Vivas será explicado a seguir. 
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Nesse sentido é a atividade realizada por essas mulheres e homens, associada a 

diversas outras atividades que faz com que eles assumam a identidade de Apanhadoras de 

Flores Sempre-vivas, combinado a suas relações. Assim a identidade de apanhar flor 

significada pelas mulheres nos permite apreender que essa identidade pode também ser 

entendida como uma identidade histórica, ou seja, é uma identidade acionada dentro de 

determinado contexto ou Situação Histórica. Assim deve ser entendido junto ao contexto e ao 

jogo de poder de cada situação.  

Após percorrer pelas significações atribuídas às identidades acionadas por esses 

povos e às atividades que com elas se relacionam, passaremos para as reflexões sobre a 

concepção do processo saúde-doença atribuídas por esses povos. Há que se considerar como 

essencial esta reflexão para o entendimento da relação da implantação do Parna das Sempre-

vivas com o processo saúde-doença desses povos. 

As falas dos nossos sujeitos trazem significações que nos permitem mergulhar nas 

reflexões que relacionam com a concepção do processo saúde-doença atribuída por esses 

povos. Para construir essa concepção, partiremos dos relatos das doenças que ocorriam 

antigamente, no tempo de criança, das doenças que ocorrem com maior frequência hoje e 

ainda como se dão os cuidados à saúde.   

O quadro a seguir, com informações sintetizadas a partir das falas das mulheres, 

ilustra as significações atribuídas às relações das doenças de antigamente e das doenças de 

hoje.  

 

Quadro 4 - Quadro comparativo de doenças  

Doenças de antigamente Doenças de hoje 

Sintoma/doença Relação Sintoma/doença Relação 

Idosos saudáveis Relações diversas Idosos doentes As mudanças 

Verminose Água não tratada Verminose Água não tratada 

“Morrer de repente” Doenças de Chagas Infarto/coração Sedentarismo 

Bronquite Friagem Problemas respiratórios Friagem 

Coqueluche - Alergia Poluição da cidade 

  Pressão Alta Preocupação/Tristeza 

  Diabete Alimentação ruim 

  Colesterol Alimentação ruim/sedentarismo 

  Coluna Atividade de apanhar flor 

  Artrose Atividade de apanhar flor 

  Gordura no sangue - 

  Amoado Tristeza 

  Depressão Medo, tristeza, angustia. 

Fonte: Organização da Pesquisadora 
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Todas as mulheres partilham da mesma lembrança e rememoraram em suas falas 

as lembranças de que as pessoas adoeciam menos antigamente, no tempo que elas eram 

crianças. Os trechos de falas transcritas abaixo nos ajudam a compreender algumas dessas 

relações.  

Era muito raro adoecer! [...].  O que a gente ouve muito relato é que as pessoas, 

elas tinha um tempo de vida mais longo, elas morriam mais velhos [...].  E mesmo 

quando chegasse em certa idade eles chegavam mais saudáveis e não tinha muito 

essa questão (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 

2017). 

 

E muitas vezes se pensar assim em um tempo mais longo, muitas vezes as pessoas 

morriam e nem sabiam de quê [...].  Tem vários casos que a gente ouve da pessoas 

morrer e não saber de quê (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São 

Domingos, 2017). 

 

Naquela época falava “morreu de repente”, mas agora eles fala infarto. Mas naquela 

época era mais que morria era disso, não lembro muito bem assim (Geralda Soares, 

Comunidade de Macacos, 2016). 

 

[...] Era bem mais velho, não lembro que as pessoas morriam muito novo assim não 

[...].  As pessoas adoeciam, mas não era tanto igual hoje não [...].  Quando morria já 

era mais velho porque tratava era essas plantas (Geralda Soares, Comunidade de 

Macacos, 2016). 

 

As crianças? Os meus na minha época era mais era bronquite, nunca teve assim 

coisa assim diferente, era diarreia, as vezes por causa da água que não é tratada, né? 

Essas coisas, era mais isso, era diarreia, vômito, bronquite, às vezes verme, né? 

(Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 

 

Aqui mais é esse povo com pressão alta, eles toma insulina, glicosa, diabete, né? 

[...].  É isso! Doença de chagas, pressão, diabetes, colesterol era alto, pressão, né? 

(Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 

 

Tá mais controlado! Lá em Macacos mesmo nunca teve muito não!(se referindo à 

doença de chagas) [...].  Agora aqui em Quartel do Indaiá tem mais, ai morreu 

muuuuita gente com doença de chagas [...]. Então morria muita gente de doença de 

chagas, porque tinha muito barbeiro (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 

2017). 

 

La no pé de serra mesmo era muuuito comum. E tinha, na minha família mesmo 

tinha, meu avô morreu com isso, teve um tio meu que morreu. Tudo por causa de 

doença de barbeiro (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São 

Domingos, 2017). 

 

Embora os relatos predominantes sejam de pessoas que tinham um período de 

vida maior, Maria Helena relatou que na comunidade de Quartel do Indaiá era comum - “O 

povo morria novo, 50,40 anos”, “Antigamente era uma rede atrás da outra”. Não podemos 

precisar, mas podemos intuir em suas falas que esse fato pode está relacionado com a 

incidência do barbeiro, transmissor da doença de chagas, “Antigamente era isso, o povo 

morria de chagas, tinha casa pura parede, puro buraco e morria”.  Embora ainda encontrem 
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pessoas com a doença, a incidência do barbeiro diminuiu consideravelmente, mas ainda é 

encontrado na região
24

.   

Os mais velhos não gostavam de ir no médico [...]. Ah! As pessoas morriam mais 

cedo [...]. Agora não! Agora a medicina ta bem avançada não morre não (Maria 

Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 

 

O povo antigamente falava que era feitiço, mas né não, feitiço não mata não. Eles 

adoeciam e não saia pra cuidar, ficava em casa, não cuidava (Maria Helena, 

Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 

 

As falas das mulheres quanto às doenças que ocorrem hoje nas comunidades, nos 

revelam que as doenças mais comuns são “diabetes”, “colesterol”, “coração”, “pressão 

alta”, “gordura no sangue”, “depressão” e relacionam as causas dessas doenças ao 

“sedentarismo”, “mudança na alimentação”, “preocupação”, “falta de sossego, medo, 

angustia”, dentre outros elementos. Vejamos as falas:  

 

Eu acho que as doenças mais comum são diabete e colesterol também está 

relacionado com a alimentação, por que se ocê sai dos campos, sua alimentação 

piora e muito  (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 

2017). 

 

São problemas respiratórios (se referindo às doenças das crianças hoje) [...].  Tem 

muito essa questão, problema respiratório ainda é uma situação muito seria (Maria 

de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

Muitas pessoas tem problema de artrose, tem problema de pressão alta, né? 

Diabete... é um monte de coisa, então é... é... é difícil, porque é um lugar que num, 

né? num tem ajuda... na saúde nada [...].  Difícil! Agora mesmo o médico daqui foi 

embora. Era Cubanos e foi embora! (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 

2017). 

 

Algumas doenças recorrentes nessas comunidades foram relacionadas com a 

atividade de apanhar flores, em decorrência do esforço físico que é realizado por essas 

mulheres durante a concretização da atividade, a saber, “problema de coluna” e “artrose”, 

como pode ser percebido nas falas.  

 
Depois que ela ficou mais velha ela num aguentou mais, porque já vem problema de 

saúde, até devido a sempre viva, do tempo, né? [...].  Porque levantava muito cedo, 

abaixava o dia todo, ocê fica levantando e abaixando o dia todo e abaixando [...].  

Procê colher tem que tá levantando e abaixando, aí dá problema na coluna (Geralda 

Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 

 

Eu mais é, é problema assim, é artrose, é, eu nunca tive assim problema sério [...].  

eu nunca tomei um remédio pra pressão, num tenho essas coisa mais sério [...].  É o 

                                                 
24

Inclusive no ato da entrevista, a mesma foi interrompida, por alguns instantes, por que Maria Helena foi 

acionada pela equipe de agentes que trabalham com zoonoses para informar que no rancho do vizinho tinha sido 

encontrado barbeiros que transmitem a referida doença, esses insetos foram levados para avaliação para certificar 

se estavam contaminados ou não com o protozoário causador da doença de chagas. 
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que mãe tem por causa da sempre viva, né? (se referindo à artrose) [...].  Desgaste, é 

artrose, é o que a maioria das pessoa tem. (Geralda Soares, Comunidade de 

Macacos, 2017). 

 

A sempre-viva eu num guento mais, tenho problema de artrose, eu num guento 

mais[...] Eu também já tenho muito pobrema de saúde, num to podeno mais fica 

andano [...].  As perna já num guenta mais... Mas naquela época a gente fazia isso 

tranquilo, minha mãe fez isso a vida toda e meu pai... Num cansava. (Geralda 

Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 

 

Os conhecimentos atribuídos aos cuidados à saúde foram rememorados ao longo 

de todo o diálogo com essas mulheres. Alguns conhecimentos estão relacionados ao uso das 

plantas medicinais, como podemos verificar nos trechos de fala a seguir.   

 
Não, lá não! La é só remédio e Deus [...]. É do mato lá. É só do mato. É mas pra 

qualquer doença tinha um chá que resolvia [...]. Tem. Eu falo assim tinha que a 

gente usava muito, hoje diminuiu um pouco o uso. (Maria de Fátima, São João da 

Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

Tudo uai, até hoje eu ranco as minha do mato [...]. Isso tudo ai, até hoje eu tiro foia, 

esses tem do mato pra gripe e tudo. Os meninos começa gripa aqui, ce acha que eu 

vou ne farmácia, eu não! Já vou fazendo um chazinho, tudo de folha do mato. To 

com uma sacola cheia ali. Já vou torrando a açúcar, fazendo o mezinho, enxuta de 

galinha e pingo (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2017).  

 

Que antigamente ninguém ia no medico, né? Tudo era chá do mato [...]. Ah! Eu até 

hoje, meus meninos fica doente, ninguém vai ficar internado não [...].Tudo é chá do 

mato! Já vou juntando meus trem e [...].  Eu faço chá pra eles, todo mundo faz chá, 

já vai chegando, queixando (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do 

Indaiá, 2017). 

 

Então assim, o tratamento era em casa mesmo, então o conhecimento ali era 

fantástico em saber remédio pra tudo [...]. Era chás, plantas medicinais, são plantas 

do cerrado [...].  Canguçu, que ainda é muito usada; Santa Maria, que era para 

verme, arnica, que era para dores nas juntas (Maria de Fátima, São João da 

Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

Ela (Bisavó) casou e não engravidava e já tinha passado dois anos de casados e 

não tinha método pra prevenir e nada. E mesmo assim ela não engravidava. Então 

ela fez um chá de uma planta. E esse chá era o mesmo que eles davam para vaca 

(Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

Mais era com chá, né? Chá de casa, chá de mato! (Geralda Soares, Comunidade de 

Macacos, 2017). 

 

Minha vó por parte de pai [...]. Ela era parteira, então ela que fazia os partos, se um 

tinha uma doença, tinha muito menino que tinha anemia, ela que cuidava! ela sabia, 

ela fazia garrafada! eles falava barriga d`agua, era só quando tomava, ela tinha 

várias raiz [...].  Ela curou muita gente com isso ela usava muito também o coisa que 

ela falava assim “senapismo”. (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 

 

Tuuudo tratava com coisa do mato, eu não lembro assim mais tanta coisa, mas 

minha vó contava que teve uma época que deu um negócio que chamava varíola 

[...].  Que aquilo ali dava até mau cheiro e que ela curou eles com planta do mato. 

Ela sabia tudo! (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 
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Tinha uma cólica que eu passava mal, cólica menstrual, eu desmaiava com a cólica e 

tinha uma planta que dá até hoje, eles usava ela pra por no tempero, chama quitoco,  

eu tomava era isso , era chá disso. Era só quando eu tomava sarava na hora [...]. Era 

assim, era só coisa do mato mesmo [...].  Porque essas plantas ela dá mais  é no 

campo (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 

  

A partir dessas falas podemos compreender a importância das plantas de cura para 

esses povos, sendo, ainda, as plantas nativas dessa região, um importante meio utilizado para 

manter a saúde desses povos.  Outros conhecimentos relacionados aos cuidados com a saúde 

e provimento da vida, além do uso de plantas medicinais, se somam às práticas de cuidados 

da saúde desses povos como, Benzeções, simpatias, zooterapia
25

, raizeiras.  

 

Tinha e ainda têm. É muito forte!  (se referindo a benzeções) Assim tem benzeção 

pra tudo que você imaginar. Pra várias doenças, picadas de cobras, eles não iam ao 

médico, era por benzeção. Não tinha um remédio, tem coisas que não  tinha um chá 

que tomava (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

Sempre teve. Eu sei que algumas partes da galinha era usada para alguma coisa 

[...]. Tem a questão da gordura do carneiro que é usado para alguma doença pra 

gripe, coqueluche, não sei, mas é alguma doença do pulmão [...]. Eu mesmo já usei 

demais a moela de galinha pra para de urinar na calça, eu não sei se isso era mais 

um remédio ou mais uma simpatia [...].  Eu sei também, que tem a formiga, eu não 

vou saber qual que é, mas a formiga é pra bronquite. Que ai está muito relacionado 

com simpatia, ne? (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 

2017). 

 

Mais era isso, era simpatia, era benzedeira, minha vó benzia também. (Geralda 

Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 

 

Não! Era formiga, um que dava no chuchu que eles chamava de joaninha, tinha um 

outro que dava numa folha que tem lá no mato eu esqueço, essa folha da um 

bichinho branquinho que também a gente usava pra fazer simpatia, era muita coisa 

[...]. Não, era simpatia. A única coisa que me ensinaram que eu dei que era pra 

tomar era sangue de galinha preta [...].  Era bom pra Bronquite [...]. Usava era banha 

de capivara, era de carneiro, tinha os animais que usava a banha, pra remédio... 

(Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 

 

Embora elas reconheçam que são detentoras desses conhecimentos, algumas vezes 

há necessidade de acionar o atendimento médico. De fato, quando nos dizem que “se não for 

coisa muito grave, dependendo da doença faz é chá, ai se vê que não tem jeito mesmo é que 

vem pra São João, Diamantina” (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São 

Domingos, 2016).  

Sempre foi em casa [...].  Não existia, sempre foi em casa. E sempre teve uma 

dificuldade, pra você ter ideia, se pensar na minha geração, mãe trazer a gente pra 

Diamantina era muito raro, só em situações grave e mesmo assim era tudo muito 

difícil (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

                                                 
25

 Práticas de cuidados da saúde vinculada a algum animal ou inseto. 
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Meu pai começou ter pressão alta [...].  Depois de mais velho, mais novo não [...] 

mas ele não tomava remédio direto não [...].  Ai nos pegava o remédio nosso aqui na 

horta, grelo de pitanga, de mamão pra pressão. Vai lá pega o chuchuzinho novo bate 

e toma pra controlar pressão. (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do 

Indaiá, 2017). 

 

Não! Não precisa dar gardenal pra ela não, isso ai é coisa simples, eu vou te ensinar 

uma simpatia e cê vai fazer com ela, nunca mais ela vai ter, só que ela nunca vai 

pode saber o que quê é. (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 

 

Eu tinha gordura no sangue, mas eu tirei ela [...]. Eu fiz tratamento eu tomei 

sinvastatina. Ai sinvastatina me secou, ai muntei a cara ne limão [...]. Muntei no 

limão, tomei limão mesmo, num estantim meu sangue raliou. Ah! Eu não gosto de 

tomar remédio não [...].  Não! Eu gosto de tomar trem do mato (Maria Helena, 

Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 

 

Ainda sobre os relatos acima, deparamos com falas de mulheres que utilizam o 

serviço de saúde pública para detectar a causa e ao ter conhecimento da doença, porém, o 

tratamento é realizado em casa fazendo uso das práticas de saúde local. 

As dificuldades apresentadas por essas mulheres para acessar o atendimento 

público está pautada em questões como: dificuldade de acesso, relacionado ao transporte; 

precariedade do serviço público de saúde disponibilizado a esses povos; dificuldade em se 

adaptar com medicamentos alopatas; por receberem atendimento diferenciado pelo fato de 

serem mulheres rurais, sendo muitas vezes maltratadas durante as consultas por, alguns, 

profissionais da saúde; e por desacreditar nas avaliações que são realizadas nos centros 

convencionais de saúde, “tem coisa que médico fala aí que ocê vê que é absurdo, que não 

compensa ocê seguir [...].  Muitas vezes, a gente prefere usar o chá” (Maria de Fátima, São 

João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 
Nossa! A saúde é precária a situação. É muito problema, falando no geral [...]. E o 

atendimento que é péssimo [...].  Se for avaliar a questão de saúde, o serviço público 

e péssimo [...].  Mesmo com posto de saúde, com medico é muito difícil! (Maria de 

Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

Na época, o atendimento público era muito, mas muito complicado [...].  A ponto 

de mãe vim procurar o médico e o médico xingar mãe, a questão de humilhar mãe 

[...].  Mãe tem pavor de vim no médico sozinha, até hoje. Por causa dessa questão 

de humilhação [...].  Isso são situações que aconteceu, isso é muito recente (Maria 

de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2017).  

 

E tem situações também de pessoas morrer, isso é mais recente ainda do que esse 

caso de mãe [...]. Depois da gente já adulto, de pessoas vim pra cá, pra vim fazer o 

exame, chegar lá no consultório e não saber o que procurar e não saber o que fazer 

e ficar esperando a hora que a pessoa vê, que todo mundo já tinha saído e ele tá 

ali e o médico já tinha ido embora [...].  A pessoa volta pra casa sem ter 

atendimento e quando remarcou ele já tinha morrido, quando conseguia marcar o 

exame de novo ele já tinha morrido [...].  Tem várias situações e isso são situações 

mais recentes (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 

2017). 
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Se você pensar   né, uma situação que aconteceu hoje, nos tempo de hoje, que as 

coisas melhoram, que as pessoas já começaram...eu acho que já teve uma evolução, 

teve uma melhora, e mesmo assim o atendimento é muito difícil [...].  Então eu 

acho que isso justifica muito o porquê das pessoas não procurarem o médico [...].  

Já tá em uma situação difícil que é de você precisar de alguém, da pessoa que tá ali 

pra te ajudar e ela te humilha (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São 

Domingos, 2017, destaque nosso). 

 

Por que a expressão que ele usou foi por que ela não tinha marido, não tinha 

condições de pagar um médico particular, pra que quê ela arrumava filho. Foi a 

expressão dele, foi nesse sentido (Chora ao relatar o fato) (Maria de Fátima, São 

João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

A partir dos relatos, podemos inferir que esses povos têm restrições que os 

impedem de “enquadrar” no pacote de saúde determinado pelo modelo biomédico ou modelo 

mecanicista. Esse modelo, que desconsidera as práticas tradicionais de prevenção de doenças 

e supervaloriza o tratamento medicamentoso. Como descrito por Foucault (2011), no geral, 

esse modelo não tem atendido às expectativas relacionadas aos cuidados de saúde dos povos 

que realmente necessitam destes serviços. 

Ao nos relatarem que: “Mãe tem pavor de vim no médico sozinha, até hoje”, “A 

pessoa volta pra casa sem ter atendimento e quando remarcou ele já tinha morrido”, “Na 

época do meu pai, nós nunca tomou uma vacina”, “isso justifica muito o porquê das pessoas 

não procurarem o médico”, - pudemos entender a relação que essas mulheres mantêm com o 

médico, com o ambiente hospitalar que, do ponto de vista delas, representa ameaças e, ao 

mesmo tempo, intuem que não confiam plenamente nesse modelo, embora reconheçam suas 

vantagens. Não somente as mulheres, mas também os homens partilham dificuldades 

semelhantes em se “enquadrar” nesse modelo.  

 

Oh! Na época do meu pai, nós nunca tomou uma vacina [...].  Eles não davam não, 

eles davam nos remédio do mato, é uai![...]. Não, eu tomei vacina depois que eu 

casei [...]. Os meus filhos vacinou porque eu já tava aqui [...]. O povo lá do meu 

marido já era muito (risos), gostava de levar os meninos pra vacinar (risos). Ai 

gostava! [...] Mas meu pai não dava nós vacina não [...]. Todo mundo sadio! (Maria 

Helena, 2017, destaque nosso). 

 

Lá no Sertão, eu tenho tios e tias que chegaram a 80, 90 anos e nunca precisaram 

de ir ao médico.[...]Muitas doenças que eles tinham era questão de uso, por 

exemplo, do cigarro, por que isso era muito recorrente, desse povo começar a 

fumar muito cedo, e problemas de coluna, por causa das atividades (Maria de 

Fátima, 2017, destaque nosso). 

 

[...].  Já chegou situações de eu chegar no hospital pra ser atendida e vê uma pessoa 

que você vê que é da roça, que tá alí sofrendo e ela não ser atendida, a não ser que 

você falar, que ela chegou primeiro (Maria de Fátima, São João da 

Chapada/Campos São Domingos, 2017). 
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Essa racionalidade médica proposta pelo modelo biomédico, ou seja, que não 

percebe o indivíduo em sua totalidade não condiz com a realidade desses povos, ao tentar 

propor a ideia de saúde pautada na individualidade, desconectada do todo e passível de ser 

transferida a um serviço que não assegura confiança.  Por acreditarmos que a concepção de 

saúde desses povos não está pautada nesta concepção de saúde, a partir das falas, buscaremos 

uma aproximação com as concepções de saúde e doença significada por eles, sobretudo, do 

ponto de vista das mulheres. 

A doença de Chagas, é uma das doenças citadas por todas as mulheres, esta que é 

bastante recorrente na região, sendo causada pelo protozoário denominado Trypanosoma 

cruzi e transmitida a partir das fezes de algumas espécies de triatomíneos, conhecidos como 

barbeiro. Esses insetos têm o hábito de se esconder em frestas de casas, ranchos, serras, 

galinheiros, habitações que se se inserem no contexto de nossos interlocutores e é durante a 

noite que eles agem, sugando o sangue de humanos e animais, neste momento eles defecam e 

depositam o protozoário causador da doença. O diálogo abaixo nos permite entender a 

seguinte relação feita pela entrevistada Geralda: 

 

[Pesquisadora Aremita]: Aqui também é uma região de ocorrência do barbeiro, não 

é?  

[Entrevistada Geralda]: Éh! 

Aremita: E tem muito ainda hoje? 

Geralda: Ah! hoje eu não vejo falar mais não 

Aremita: Tá mais controlado, ne? 

Geralda: Tá mais controlado! Lá em Macacos mesmo nunca teve muito não! 

Porque lá não tinha muito aqueles ranchos de capim, toda vida mais foi casa, agora 

aqui em Quartel do Indaiá tem mais, ai morreu muuuuita gente com doença de 

chagas. 

Aremita: Lá em Quartel não era recorrente então? 

Geralda: Porque lá, o povo assim os descendente de escravo eles moravam mais 

naqueles ranchinhos de capim, né? Era a maioria. Hoje ocê vê um monte de casa ali, 

mas ali  só tinha uma rua assim que tinha as casas, só tinha uma rua, o resto que 

estava ao redor era tuuudo rancho, então morria muita gente de doença de chagas, 

porque tinha muito barbeiro. Agora em Macacos num tem muito não (Geralda 

Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 

  

As comunidades de Quartel do Indaiá e Macacos partilham de ecossistemas 

semelhantes, sendo comum na fauna nativa a ocorrência do barbeiro. Quando Geralda, da 

Comunidade de Macacos, nos diz que há maior incidência da doença de Chagas na 

comunidade de Quartel do Indaiá, explicando essa diferença a partir dos aspectos físicos das 

casas, ela também está relacionando a ocorrência dessa doença às desigualdades sociais. 

Ainda nesse sentido, Maria Helena, da comunidade de Macacos, nos diz "antigamente era 

isso, o povo morria de chagas, tinha casa pura parede, puro buraco e morria". Assim, 
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percebemos que as duas partilham semelhanças no processo de ressignificação dessa doença, 

por vezes, relacionando as causas aos aspectos físicas das moradias.  Essa relação já nos diz 

que as interlocutoras admitem a influência do meio enquanto determinantes do processo 

saúde-doença desses povos.   

Ao solicitar a essas mulheres que falassem o que elas entendem por saúde e por 

doença, num primeiro esforço em formular uma resposta, Maria de Fátima relata que: Saúde? 

Eu acho que saúde é você estar bem, tanto fisicamente não ter nenhum problema, e 

psicologicamente, mentalmente sei lá. E conclui esta mesma fala dizendo É você estar nos 

campos!  

De forma semelhante, Maria Helena afirma: Uai, pra ter saúde você tem que 

alimentar bem, comê umas verduras, uma salada, alimentar direitinho né, não comer trem 

que não pode, que a gente adoece. E complementa – Uai, pra ter saúde, só de não ter 

musquito, ter água sordave, né?! Água com saúde, umas fruta sem doença, né. 

Já Geralda nos diz: Ah! Eu acho que saúde pra gente, era aquilo que a gente fazia 

lá: levanta de manhã, sai pro campo, tomar ar fresco, o vento na cara e chega de tarde, 

deitar, durmir, e levanta no outro dia,  faz a mesma coisa e num cansa, né? Num tem 

cansaço.  

Ao analisarmos as falas acima, percebemos que ao referirem-se ao conceito de 

Saúde, em princípio Maria de Fátima e Maria Helena partilham de informações que dialogam 

com uma concepção de saúde alinhada com o modelo biomédico. No primeiro caso, 

percebemos a tentativa em trazer uma resposta que aproxima do conceito clássico de saúde, 

atual, corroborado pela Organização Mundial da Saúde – OMS, que afirma: “Saúde é o 

estado do mais completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de 

enfermidade”. Embora não esteja errada, esta é uma definição criada em 1948, durante o pós-

segunda guerra mundial, como tentativa de universalizar a saúde. Como já foi dito nesse 

estudo, a partir da década de 1960, os debates ocorridos em diversas partes do mundo, 

possibilitaram construir novas abordagens, incluindo a determinação econômica e social da 

saúde, complementando o conceito estabelecido pela OMS. Nesse sentido, buscamos analisar 

a história pessoal de Maria de Fátima, considerando sua formação acadêmica. Atribuímos, 

portanto, o conteúdo das suas falas bastante influenciado pela formação acadêmica, em 

Química. Pressupondo assim, que uma pessoa que se autodenomina „apanhadora de flor‟, 

tendo vivido grande parte da sua vida nos campos, mas que também transitou no ambiente 

acadêmico, onde a ideia de saúde defendida pela OMS é amplamente difundida, 
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influenciando significativamente o conceito que Maria de Fátima tem de saúde. Observamos 

portanto, que por ser uma resposta que dialoga com uma amplitude de olhares, é necessário 

que haja uma (re)significação desse conceito de saúde “padrão”. Nesse caso observado, 

buscaremos significações alinhadas com o „estar nos campos‟, já que conclui sua fala com 

uma resposta contundente, dizendo que saúde “é estar nos campos!”. 

Já no segundo caso, as orientações a serem seguidas para se ter uma boa saúde, 

descritas por Maria Helena, estão também associadas à lógica racionalista da ciência médica, 

difundida e propagada pela mídia ou por profissionais da área de saúde. Estudos feitos por 

Silva (2017), apontam que, os componentes socioculturais das práticas alimentares são 

minimizados, ou mesmo subtraídos, por profissionais que atuam no campo da Alimentação e 

Nutrição, podendo estar relacionados com a resposta acima – “frutas saudáveis, alimentar 

bem, comer verduras.  Ambas as respostas aproximam-se de definições construídas para 

atenderem às demandas do modelo predominante, o modelo biomédico ou mecanicista. 

Percebemos, no entanto, aqui, grande influencia dos meios de veiculação das informações.  

Para encontrarmos a essência das concepções desses povos, fomos adiante, em 

busca da totalidade, e bastou perguntar o quê mais? para que essas mulheres se sentissem à 

vontade, trazendo em suas falas questões que melhor se aproximam da real concepção de 

saúde e doença desses povos, questões que estavam embutidas no “é estar nos campos, beber 

água sordave, frutas sem doenças. 

Segundo Aguiar e Ozella (2013, p. 307), “a apreensão dos sentidos não significa 

apreendermos uma resposta única, coerente, absolutamente definida, mas expressões muitas 

vezes parciais, prenhes de contradições, que apresentam indicadores das formas de ser do 

sujeito, de processos vividos por ele”. 

A aglutinação de palavras a seguir foi extraída de trechos de falas utilizadas para 

referenciar a concepção de saúde e doença. Estamos chamando de dialética, porque essa foi a 

relação que mais se aproximou das concepções atribuídas pelas mulheres, tanto para a 

doença quanto para a saúde.   

Quadro 5 - A dialética do processo saúde-doença significada pelos povos 

Saúde Doença 

É tomar o ar puro, vento na cara Coisa ruim 

Felicidade  Tristeza 

Alegria Amoado 

Paz Medo 

Liberdade Aprisionado 

Tranquilidade Preocupação 

Fé Feitiço 

Equilíbrio Desequilíbrio 
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Natureza ICMBio 

É esta nos campos Cidade Grande 

Coisa boa Coisa ruim 

Está conectado com a natureza Não conseguir relacionar com o 

redor 

Mente tranquila Não ter sossego 

Fonte: Organização da Pesquisadora 

 

Como diz Maria de Fátima, já que é para contar, vamos do começo. A concepção 

de doença desses povos pode ter relação com as concepções primitivas de saúde. Durante as 

falas, ouvimos relatos de pessoas que vinculam a doença ao mau olhado, e outros, que a 

doença está relacionada ao feitiço, nas falas de Maria Helena: “Falava muito de feitiço”, “o 

povo falava que era feitiço, mas não era não, existe isso nada!” 

 

Então, assim, muita coisa que era benzeção - mau olhado, quebrante. Por que ai eu 

não sei quais que são as doenças relacionadas com isso, que hoje eles chamam, 

mais tinha [...]. Ainda tem e utilizam muito a benzeção (Maria de Fátima, São João 

da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

A doença, do ponto de vista dos primitivos, é resultado de alguma coisa 

misteriosa, introduzida no corpo da vítima, ou como decorrência de atos mágicos realizados 

por deuses ou por feiticeiros.  Para os primitivos, a doença pode ser fruto da invasão de algo 

estranho no organismo, ora por perda da alma, ora por espíritos que tomam o corpo e também 

por romper com alguns tabus, ou seja, é fruto de “ritos mágicos” (HEGENBERG, 1998).  

No caso do mau olhado, é a concepção de que pessoas podem afetar seres vivos 

pelo olhar, no entendimento dessa concepção a alma pode ser “atingida e ferida” pelo olhar do 

outro. Nos dias de hoje, carregamos ditos populares que referenciam lembranças dessa 

concepção, “os olhos são os espelhos da alma” (HEGENBERG, 1998).  

O feitiço, bastante recorrente nas falas de Maria Helena – embora ela afirme o 

tempo todo que não acredita em feitiço – o povo antigamente falava que era feitiço, mas né 

não, feitiço não mata não. Ao mesmo tempo nos diz como pode ser “pego” por esse feitiço - 

Falava muito de feitiço. Não existe isso não, feitiço que tem, é ocê ter um inimigo e te dar um 

trem pra comer, cê morre pela boca! [...].  O povo falava que era feitiço, mas não era não, 

existe isso nada! De acordo com Hegenberg (1998), o feitiço seria a maldição decorrente de 

atos mágicos realizados por deuses ou feiticeiros.   

Outro traço que pode estar relacionado a essa mesma concepção, é a possibilidade 

da pessoa atrair a doença. As falas de Maria Helena fazem menção a tal capacidade de atração 

de coisas que não são boas, que são consideradas doenças, por essas mulheres.   
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Quando o povo fala assim: Ah, eu não quero ficá doente, ou a pessoa fala eu tô 

doente, aí eu falo com eles: Pega com Deus que sara [...].  Uai, Aremita, tem  pessoa 

que num tá doente, e fala que a família tá tudo doente em casa, né (se referindo à 

atração da doença). E se a gente fala que eu tô doente, as vezes num tá, e acontece 

alguma coisa né.[...] Uai! eu tiro a base por minha cunhada, ela é assim, tem dia que 

eles ta bom, ai ela fala assim: Nossa, Sineca, o povo tá tudo doente aqui em casa!  

Falei, Tica, pára que ocê não tá doente[...] O menino dela arrumou uma dor e ela 

falou assim: ta com problema de coração. Falei assim: não tá não Tica, não tá 

não![...] ocês tudo pega com Deus que ninguém adoece, você mesmo tá chamando a 

doença pra ocê.[...] Ai levou pouco tempo, menina! Ela foi com a menina que tava 

com cisto na perna, foi com a menina pro rio, a menina quebrou o fêmur. Quebrou! 

Ali no rio, ali, oh. (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 

2017). 

 

Mas o quê, ela falou que eles estavam tudo doente e o que significa a doença? Tem 

capacidade de atrair. Se ocê falar assim: Ah nós lá em casa ta tudo doente! Ai ai, nós 

tão tudo doente! (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 

 

Segundo Hegenberg (1998), esses “ditos populares” são resíduos dessa 

concepção, aparentemente superada e abandonada. Ao analisarmos as falas dessas mulheres, 

percebemos que as práticas de saúde que relacionam com a concepção “tradicional”, ainda 

são muito recorrentes nessas comunidades e, historicamente, têm sido utilizadas para 

manterem a vida desses povos, deixando de ser apenas um “dito popular” ou uma concepção 

superada ou abandonada, passando a ser uma concepção oculta. E que se manifesta nas 

crenças e práticas relacionadas aos cuidados de saúde desses povos, vivendo nesta área da 

cordilheira do Espinhaço. Ressaltamos que essas relações não apareceram somente nos 

relatos, sendo também bastante recorrentes e referenciadas a todo instante, em diversas 

relações cotidianas mencionadas por elas. As pessoas, geralmente mulheres, que 

desempenham essas práticas, são reverenciadas pelos demais integrantes da comunidade. 

Essas relações nos levam a crer que a concepção “tradicional” é largamente aceita, e suas 

práticas de cura são muito utilizadas por esses povos. Uai! eu sei benzer de cobra, cobreiro, 

vento virado, e bicheira em criação, sei benzer... Mau olhado (Maria Helena, Comunidade 

Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 

Além dessas relações, a noção de Equilíbrio para esses povos, está intimamente 

relacionada com saúde, e a doença, relacionada ao Desequilíbrio. A paz e a tranquilidade, são 

os elementos centrais apontados por todas as mulheres ouvidas, como sendo responsáveis em 

manter o equilíbrio da mente, do corpo, do espírito e, portanto, a saúde. 

 

Que ela tá bem, tá de bem com a vida, tá bem, tá tranquila. (Maria de Fátima, 2017) 
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Muito difícil, por que a gente fala de doença o tempo todo, mas definir doença é 

muito difícil [...]. Então é assim, é alguma coisa que está te prejudicando de alguma 

forma. A pessoa tá doente, ela tá mal, ela não tá em paz (Maria de Fátima, São João 

da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

Ah! Eu tenho um nervo que é fora do comum, tem coisa que me tira do nervo e eu 

tenho problemas, vira e mexe você tem problemas de saúde (Maria de Fátima, São 

João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

A paz de espírito, ela é fundamental pra pessoa ficar bem. E isso a gente tem no 

campo [...].  Que eu acho que só quem já foi para um campo de flor pra ver o que 

quê é paz de verdade. É sossego! É tranquilidade! [...]. E você não ter paz, por que 

eu acho que a gente começa a adoecer é na mente (Maria de Fátima, São João da 

Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

E já a doença está relacionada à coisa ruim, à ausência de paz, desconectado, ao 

medo, a preocupação, ao nervo. Quando a pessoa tá doente, ela tá amoada – o que pode 

levar ao desequilíbrio, desencadeador da doença. A seguir, questões que relacionam com o 

desequilíbrio e, por consequência, à doença.  

 

Doença é coisa ruim, o ICMBIO é uma doença. É o que não faz bem e te faz mal 

[...].  E, ele é causador de tantas coisas. Então é uma doença e é ruim! Não sei se tem 

doença boa não, mas ele é uma doença ruim (Maria de Fátima, São João da 

Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

Eu acho que é ela (a pessoa) não conseguir relacionar muito bem com as coisas que 

tá ao redor. Eu acho que tá doente é não ter, por exemplo,  o... assim se você pensar 

no corpo é a pessoa tá mal. (Que perguntas difíceis)! (Maria de Fátima, 2017) 

 

Às vezes a pessoa vai lá vê um trem e põe na sua cabeça  [...]. Às vezes é algum 

bicho que morde, aí a pessoa fala: ah, ocê vai morrer com essa doença! Então a 

gente preocupa, vai pondo na cabeça aquela cisma [...].  Ah, eu vou morrer com 

isso! Então a gente adoece. Adoece ai, cai e morre ou vai internar, mas não é 

doença, é preocupação que a pessoa tem [...].  Faz! Preocupação demais, faz! (Maria 

Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 

 

Aaaah, a doença traz tristeza, né?! Não é legal, não.  Quando a gente sente uma dor, 

a gente não fica alegre  (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 

2017). 

 

Para manter a saúde, além das práticas já apontadas, outras estratégias são 

apontadas, como práticas e técnicas que ajudam a estabelecer o equilíbrio dessas pessoas e 

manter a saúde –  A saúde lá, na gente lá, era levantar cedo, era tomá banho de rio, é tomar o 

ar puro, é fazê um chá ali pra qualquer coisa que ocê sente (Geralda Soares, Comunidade de 

Macacos, 2017). Essa busca se faz através das relações que se estabelecem com a natureza, a 

mãe natureza ela te dá uma força muito grande, e uma capacidade de resolver qualquer 

coisa (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2016). 
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Por exemplo, eu tenho problemas que hoje eu não consigo resolver, e isso fica na 

minha mente, eu fico pensando nisso, eu fico preocupada com isso [...].  E lá nos 

campo não, ocê tem uma liberdade total, você sabe que a vida ali ta seguindo o 

curso, a mãe natureza, ela te dá uma força muito grande e uma capacidade de 

resolver qualquer coisa [...]. As coisas que você não consegue resolver, lá a 

sensação que eu tenho é que eu consigo aceitá isso e que nem tudo você vai 

resolver, nem tudo tem solução [...]. Mas essa capacidade, essa interação com a 

natureza ela te dá essa paz, esse sossego e essa aceitação das coisas como ela são 

[...]. Mas é uma infinidade de produtos, porque quando ocê vai para o campo não é 

só flor, tem  as sensações também [...]. É um vento, é aquela sensação de vento no 

rosto, se está calor ou mesmo a sensações de frio, uma chuva [...]. Tem muito 

também o som, é o barulho do vento numa flor, bicho correndo no mato, 

passarinho cantando. Então assim, são muito fatores que influência ali naquela 

situação (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

Além dessa relação com a natureza para estabelecer o equilíbrio e a paz, na 

concepção dessas mulheres, a atividade é elemento essencial para manter o equilíbrio e a boa 

saúde.  

Ah, doença pra mim é ocê num podê fazê tudo aquilo que ocê fazia, ocê tem que ficá 

restrito das coisa que cê fazia [...].  Porque pra mim ficá dentro de casa, procê tê uma 

idéia, depois que eu fiquei dentro de casa é que eu fiquei doente. Eu nunca senti 

nada [...]. Depois que eu comecei a ficá só dentro de casa, cuidano de casa, é que eu 

fiquei doente... que eu nunca senti nada [...].  Pra mim a doença é um momento que 

cê chega, que cê num pode mais fazê as coisa que cê fazia. Aí é doença, vira doença. 

(Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 

 

A gente era tá lá a vontade, saino, andano, é... Fazeno as coisa lá no mato, é... 

panhano a sempre viva, é cuidano da roça, do gado, era isso, pra nós isso aí era 

saúde. (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 

 

Só que lá, eu acho que eles tinha mais saúde memo, quando eles podia fazê tudo 

aquilo lá e num cansava né?[...] Olha procê vê ela aí ó? Tá com 87 ano, ela tem mais 

disposição do que eu (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 

 

Após compreender os diversos processos que se relacionam com a saúde e a 

doença, concluímos que esses povos carregam traços de mais de uma concepção de saúde. 

Além da concepção “tradicional”, há traços da concepção de humores.  Dentre as 

contribuições da concepção dos humores, destaca-se a ideia da relação da natureza com 

fatores ligados à doença, tendo surgido, portanto, um conceito ecológico de saúde-

enfermidade, em destaque no texto de Hipócrates conhecido como “Ares, águas, lugares”. A 

ideia de miasma surge a partir daí, sendo o mesmo tido como emanações insalubres capazes 

de causar doenças (SCLIAR, 2007). 

Nas contribuições de Paracelso, encontramos traços nas relações com as plantas, 

quando ele reconhece que a doença é provocada por agentes externos ao organismo, 

considerando que é preciso manter a harmonia entre o corpo, o espírito e a mente para se ter 

saúde.  
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 Durante o nosso diálogo, foi dito por Maria de Fátima que outros fatores 

externos afetam a saúde, buscamos a partir daí aprofundar qual seria a noção que elas tinham 

desses fatores externos.  Nas falas de Maria de Fátima, tudo que é externo pode levar ao 

desequilíbrio e, por consequência, à doença. Mesmo mantendo relações com o local de 

origem – os campos – Maria de Fátima passou a morar em Diamantina para finalizar seus 

estudos e, atualmente, para trabalhar. Em suas falas podemos apreender o quanto a cidade é 

prejudicial para esses povos: 

 

A diferença que é eu sair de casa pra ir trabalhar, o tanto que eu estresso, eu acho 

que é uma perda de tempo. No campo não, você vai é recarregando as energias. É a 

paz, a tranquilidade, os barulhos são diferentes! [...].  Eu não sei se é uma forma ou 

se isso é só de mim, mas os barulhos que a gente encontra na cidade, eles te deixam 

mais estressado enquanto os barulhos do campo é mais sossego [...].  É um stress 

que uma pessoa tem, você ver uma pessoa xingando, brigando, e no campo é só 

barulho da natureza. Então eu acho que isso é uma diferença muito grande (Maria 

de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

Por exemplo, poluição. Pelo menos pra mim é grave, é essa poluição de carro, de 

cigarro, poluição do ar que me causa renite alérgica [...].  O barulho, dependendo 

do barulho, o som muito alto, acho que isso aí afeta o nervo da gente (Maria de 

Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

  Para essas pessoas que sempre mantiveram relações com um ambiente de paz e 

equilíbrio com a serra, com os campos e com os rios, e que tem nessas relações as estratégias 

de manter a paz, quando se submetem aos sons, barulhos, às turbulências, à poluição da 

cidade, vêem-se adoecidos. Algumas dessas pessoas sentem a necessidade de voltar ao local 

de origem, ter contato com a terra, o aroma, os sons para se reequilibrarem e evitar doenças.  

 

É o estresse. Mesmo aqui sendo uma cidade pequena, é muito barulho, é muito 

estresse, a convivência eu acho que ela se torna mais difícil (Maria de Fátima, São 

João da Chapada/Campos São Domingos, 2017).   

 

Ao passo que qualidade de vida é uma coisa que te faz bem!  É ocê conseguir viver, 

passar o dia todo e no final, mesmo que seja trabalhando, mesmo que seja um 

serviço pesado, você ter acesso a água de qualidade [...].  No meu ponto de vista, 

eu acho que a água de lá é boa. É água que vem da serra, é água pura! É ocê ter 

uma alimentação  de  qualidade, é  ocê  ter  paz[...] Essa questão d'ocê  conseguir  

dormir  bem, descansar, ocê cansar o corpo e não a mente, eu acho que isso tudo é 

qualidade de vida [...].  É questão da alimentação, da água, de dormir, mesmo se 

ocê pensar assim em questão de conforto, que aí isso vai muito do quê que você 

considerar.[...] Por exemplo, o conforto da casa, é ocê não ter uma cama de um 

colchão macio e sim ter um colchão de palha, mas que isso ser um bom ambiente pra 

você descansar. Então acho que é isso que é qualidade de vida (Maria de Fátima, 

São João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

Além dessas concepções, diversas vezes deparamos com situações em que a 

questão social traz consideráveis influências à saúde desses povos. O que nos aproxima da 
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teoria de determinação social no processo saúde-doença. Estamos acolhendo processo porque 

a saúde não está desconectada das demais relações, as pessoas passam pelo processo de 

adoecimento, podendo ou não permanecer nele, além disso, é determinada por diversas 

situações, inclusive a questão social, que define a saúde enquanto uma questão coletiva e não 

individual e desconectada.   

Nessa concepção, o modo de vida ganha ênfase para explicar a determinação 

social do processo saúde-doença, considerando nele estarem incluídos os aspectos simbólicos 

e materiais, “que refletem as características sociais de produção, distribuição e consumo, às 

quais cada grupo social está relacionado, através do modo de vida”.  

 

Os enfoques que buscam analisar as relações entre a saúde das populações, as 

desigualdades nas condições de vida e o grau de desenvolvimento da trama de 

vínculos e associações entre indivíduos e grupos. Esses estudos identificam o desgaste 

do chamado “capital social”, ou seja, das relações de solidariedade e confiança entre 

pessoas e grupos, como um importante mecanismo através do qual as iniquidades de 

renda impactam negativamente a situação de saúde (BUSS e PELEGRINI-FILHO, 

2007, p.82). 

 

 Depois de ter passado por todas essas relações e concepções, retornamos às 

falas das mulheres que desvelam o quanto os conhecimentos relacionados às praticas de cura 

são partilhados por toda a comunidade, sobretudo, pelas mulheres. As mulheres – bisavós, 

avós, mães, tias, primas, madrinhas, comadres – partilham conhecimentos e saberes passados 

de geração a geração. Os homens também partilham desses saberes, geralmente, 

compartilhado por alguma mulher.    

 

Eu, menina! Sou vítima, já fui mordida sete vez de cobra e tô viva ainda [...].  

Escapô deu tá morta segunda feira [...]. Ele dar o sinal pro cê três vezes. E ele dando 

o chucalho pra mim, e eu aqui, oh! Mas eu tinha rezado Senhor São Bento de manhã 

cedo [...].  É uai! ele me ensinou, eu benzo de tudo, benzo de cobra, eu benzo de 

tudo! (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 

 

Espinhela caída, vento virado, eu cuido de tudo [...].  Raizeira e benzedora também 

(risos) [...].  Benzedora minha fia! [...]. Uai! eu sei benzer de cobra, cobreiro, vento 

virado, bicheira em criação, sei benzer... (Maria Helena, Comunidade Quilombola 

Quartel do Indaiá, 2017). 

 

Ao discorrer sobre os cuidados de saúde, percebemos que à mulher – avós, mães, 

tias, primas, madrinhas, vizinhas – era dada a missão de cuidar da saúde e prover a vida, tanto 

da família quanto da comunidade, enquanto mulheres benzedeiras, raizeiras, parteiras, 

conhecedoras de plantas medicinais, agricultoras e cuidadoras. Mesmo as mulheres que 

exerceram as atividades, majoritariamente, exercida por homens, a exemplo do garimpo, 

partilharam também dessa missão/dedicação, como é o caso de Maria Helena. 
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Além de contribuírem com a saúde, essas mulheres podem ser compreendidas 

como “reguladoras” da natureza, já que são elas as principais provedoras da vida dessas 

comunidades. Sendo as principais mediadoras das fontes de alimento e práticas de saúde 

desses povos, são elementos essenciais de manutenção do equilíbrio e, portanto, da vida. 

Nesse caso, é dada a essas mulheres a responsabilidade de intuir sobre as motivações dos 

desequilíbrios que levaram à doença, podendo ser relacionado, por exemplo, com alguma 

desobediência feita contra a natureza, a exemplo, comer fruta verde faz mal. 

 Essa relação de equilíbrio pode ser entendida através das percepções entre 

saúde, natureza e equilíbrio. Autores como Eliade (1998) e Fróes (1983), nos mostram como a 

saúde da natureza está vinculada à saúde dos indivíduos e de toda a comunidade. O 

xamanismo, por exemplo, é uma religião que está em profunda conexão com a natureza, numa 

relação de equilíbrio entre os seres que compõem a natureza, incluindo os humanos. Quando 

alguém está doente, por exemplo, pode ser entendido como uma consequência por ter violado 

algum dos princípios da natureza, colocando-a em desequilíbrio.  Além de contribuir com o 

equilíbrio da natureza, essa percepção mantem equilibradas as diversas espécies de seres que 

a compõem. 

 

3.3.2 Núcleo Temático II: Significações da implantação do Parque Nacional das Sempre-

vivas: Expropriação territorial, Responsabilização e as possibilidades de amenização do 

conflito.  

 

Esse Núcleo Temático se faz necessário porque entendemos que é impossível 

tratar da saúde de grupos, étnica ou culturalmente diferenciados, sem tratar a questão da 

territorialidade na qual estão imersos. Esse Núcleo Temático foi constituído a partir da 

aglomeração dos seguintes Núcleos de Significação: Parque, Natureza intocada: "Aqui agora 

nós é que manda e pronto"; “O Parque tá cabano com a sempre viva”; No tempo de 

antigamente; Parque nacional das sempre-vivas: Implantação a Ferro e fogo; Parque, 

Natureza intocada: “Por que parque não é pra preservar”; Precisamos ainda de muita luta!; 

“Aí nós escamuçou ele, que eles não voltou aqui mais”; No tempo que o campo era livre; 

Eles sabem o mato que tira cipó, eles nem olha pra mim; “Deu nisso que ocê ta vendo ai, no 

meio ambiente ai no campo”: O trajeto das cercas; “Ai logo eles entendeu por gente e foi 

garimpar”: Trabalho, elemento da existência humana. 

A seguir o mapa topográfico (figura 4) da área delimitada pelo Parque Nacional 

das Sempre-vivas com indicação da localização de algumas comunidades nessa porção da 
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Cordilheira do Espinhaço referenciadas no estudo. Para contribuir no entendimento da 

localização desses povos nesse trecho da cordilheira do Espinhaço, algumas das comunidades 

referenciadas no estudo estão também indicadas no mapa do perfil topográfico (figura 5).  

Figura 4 – Mapa da carta topografica dessa porção da Cordilheira do Espinhaço com 

indicação de algumas comunidades referenciasdas no estudo. 

 

Fonte: Organização da Pesquisadora e elaboração Bruna Camilly de Araújo 
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As construções das moradias estão agrupadas em comunidades, que a partir da 

inserção do Parna das Sempre-vivas passaram a ter outra referência, o entorno do parque. 

Mas também há moradores que vivem no interior dessa unidade de conservação, aqui não 

iremos os referenciar todas as comunidades que mantém relação com essa porção da 

cordilheira, mas sim situar as principais localidades ou comunidades que, várias vezes, são 

citadas nesse estudo.  Ao lado esquerdo da imagem encontra-se, dentre outras, a localidade 

denominada Pé de Serra, o distrito de Curimataí, ambos no município de Buenópolis. Sobre a 

serra estão localizadas as comunidades de Macacos, Quartel do Indaiá, São João da Chapada, 

Macaquinhos e outras. Ao lado direito da imagem, estão as comunidades próximas às Várzeas 

do Rio Jequitinhonha, dentre elas Vargem do Inhaí, Braúnas, Boa Vista, município de 

Diamantina. Embora a maioria das casas tenha sido aglomerada aos arredores da Serra, onde 

são manejados as hortas e quintais, grande parte das demais atividades são concretizadas nos 

espaços que estão sobre a parte alta da serra. Esses eram os espaços de roças, solta comum do 

gado, extrativismo de plantas medicinais, flores, frutos e outros produtos. As áreas de 

garimpo não estão representadas nessa figura, mas sabe-se que essa atividade acontecia em 

locais diferentes aos das atividades já citadas.  

A natureza era livre nessa região – os campos, as lapas, as serras eram livres e 

estavam sob o resguardo desses povos, que se constituíram nessa porção da cordilheira, 

durante a colonização portuguesa e após o declínio da extração do ouro e diamante de aluvião. 

Como já apontado, os estudos realizados por Costa-Filho (2014) apontam que esses povos 

estão aglomerados em aproximadamente 30 comunidades, que circundam essa porção da 

cordilheira do Espinhaço, e foram atingidas pela unidade em questão. Embora o nosso diálogo 

tenha se dado com representantes de três comunidades, entendemos que esses carregam traços 

constitutivos dos demais, pois, em meio a esses espaços se entrelaçam uns com os outros nas 

relações de parentesco, apadrinhamento, vizinhança, no processo de realização das atividades, 

sobretudo as que são concretizadas em coletivo, dentre outros laços.  

Muitas de suas atividades eram e algumas ainda são realizadas na área que hoje 

está delimitada por essa unidade de conservação, incluindo-se aí: o extrativismo, solta de gado 

e as roças. Para a realização das mesmas, as famílias sempre adotaram uma combinação dos 

ambientes da serra e do sertão, assim como das margens do rio Jequitinhonha e da serra 

(MONTEIRO, 2011).  
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Figura 5: Localização das comunidades no mapa de perfil topográfico da porção Meridional da Cordilheira do Espinhaço  
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Até 2007, muitas atividades eram realizadas a partir do acordo de uso comum – 

extrativismo, incluindo os produtos coletados nas campinas, plantas medicinais, frutos, solta 

do gado, etc. A prática do uso comum dos espaços é recorrente nessa região, e se refere à 

socialização de espaços comuns para a concretização de determinadas atividades. Nas falas de 

Maria de Fátima, estas são áreas que é de uma comunidade, que a comunidade toda usa, não 

tem um dono.  Nesse sentido, o uso comum dos campos significa para essas mulheres, como 

sendo campos livres, onde a relação se dá a partir da harmonia entre todos que fazem uso 

desses espaços – ali era livre pra todo mundo panhá [...].  Porque o campo era aberto, foi, 

uai! (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2016). E o interessante é que 

elas conseguem se organizar de forma que todos usam de comum acordo ali, com harmonia. 

A solta comum é quando animais de várias pessoas e de comunidades diversas se juntam para 

pastar em uma área comum. 

 

Esse é o uso comum encima da serra, muitas áreas que é assim várias pessoas 

usando uma mesma área [...].  E a gente usava em comum, porque tem as roças que 

são individuais e tem as áreas que são de uso comum [...].  Por exemplo, vai cedo se 

é época de panhar flor sai 3, 4 famílias ali junto, usa a terra, seja pra uso de gado, 

quando é áreas de uso de gado, eles ficam todos juntos, aí cada um já conhece o seu. 

Aí se alguém vai olhar, aí já olha o de todo mundo (Maria de Fátima, São João da 

Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

 

 Na onde dá muita sempre viva, que as famílias toda panhava junta, é numa área que 

era de uso comum [...].  Era nessa área que as famílias toda panhava junto [...] Então 

era assim no coletivo mesmo, era tudo muito junto. E era engraçado que todo mundo 

junto e não tinha briga (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Porque o problema lá é que eles tinham um território, muitas vezes, era uma área de 

uso comum, aí eles apanhava flor [...] E já ali onde era a área de uso comum cê já 

num pode mais mexê (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São 

Domingos, 2016). 

 

Semelhante a esse termo, apreendemos nas falas das mulheres que, às vezes, no 

contexto referenciado por elas, Mato ganha significado de natureza, e nesse caso, o uso é 

semelhante ao uso comum, ou seja, lugar que não é de ninguém, é de todo mundo ao mesmo 

tempo. É a natureza, e não se admite a apropriação individual. É comum nos espaços de mato 

coletar plantas medicinais, raízes, lenhas, madeiras, frutos, cipós, sementes, lenha, dentre 

outras.  

Aqui tem até vigia pra olhar quem ta mexendo no mato aqui, uai [...].  Outro dia eu 

tava descendo, o dono tava olhando, eu falei: Ah, o mato é tudo nosso! Ninguém 

aqui tem documento de nada não, o mato tudo é nosso e eu tô tirando é minha lenha 

seca (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2016). 

 

Nós nunca tivemos um bicho lá do mato preso, lá em casa nunca teve passarinho 

preso, nunca! [...].  Então eles tão panhando sempre alguma coisa lá no mato o ano 
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inteiro [...].  Tuuudo tratava com coisa do mato [...].  Era assim, era só coisa do mato 

mesmo [...]. A gente era tá lá à vontade, saino, andano, é... Fazeno as coisa lá no 

mato, é... Panhano a sempre viva (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

É do mato lá. É só do mato [...].  A gente tinha uma autonomia, uma liberdade 

muito grande de sair pro campo, a gente ia sozinhos enquanto crianças, ia pro meio 

do mato, ia pro rio (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 

2016).  

 

Na década de 1960, parte dessa liberdade foi interrompida com a chegada das 

cercas. Todas as mulheres lembram com muita propriedade quem trouxe a cerca, o Padre 

Romano. Nas falas de Maria de Fátima, foi com a chegada do padre Romano, ele que foi o 

primeiro a cercar. Ele que trouxe cerca, por que antes não tinha cerca. E nessa intervenção 

o principal espaço da campina passou a sofrer restrições.   

Para apreender as significações atribuídas pelos povos da Cordilheira do 

Espinhaço à implantação do Parna das Sempre-vivas, foi necessário percorrer o trajeto das 

cercas, presente nas falas de Maria de Fátima, Foi com a chegada do padre Romano, ele que 

foi o primeiro a cercar [...].  A uns 50 a 60 anos atrás. Este foi o ponto de partida, 

rememorado por essas mulheres, que dá sentido à criação da unidade de conservação em 

questão. Essa questão de você delimitar o território, começar a marcar, tem vários processo,  

deixa eu começar desde o início. Então assim, a questão de começar a marcar o território isso 

foi a uns 50, 60 anos atrás, que começou a chegar na comunidade (Maria de Fátima, São João 

da Chapada/Campos São Domingos, 2016).  

A mesma interpretação é feita por Maria Helena, Aí no campo, aí não tinha nada 

fechado de campo não. Foi com a chegada do padre Romano, ele (padre) que foi o primeiro 

a cercar. Ele que trouxe cerca, por que antes não tinha cerca.  

 

Mesmo que tinha o território ali, as pessoas sabiam, tava na memória o espaço que 

cada um usava e a gente usava em comum, por que tem as roças que são individuais 

e tem as áreas que são de uso comum. Isso muitas vezes tava na memória da pessoa 

e nunca precisou de papel e nem de cerca. Aí chega um alemão de fora e começa a 

colocar cerca, não entendendo muito bem como que é esse processo que as 

comunidades viviam nele ali (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São 

Domingos, 2016).  

 

 

O Padre Romano, recém-chegado na região, passou a dizer que as terras estavam 

sob o seu domínio, com a justificativa de que havia pago os impostos em atraso, fato que lhe 

conferia direitos de cercar uma grande porção de terras. Nas falas de Maria Helena, 2016: 

Então o padre Romano pegou e pagou o documento[...]E ficou com as terras. A partir de 
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então, as flores no interior dessas terras passaram a serem coletadas mediante pagamento 

estipulado pelo padre no esquema de arrendamento.  

 Esse padre adquiriu 10 alqueires (aproximadamente 48 hectares) “de posse” de 

um morador da comunidade de Macacos. Porém, o padre cercou quase 5.000 hectares, e 

obteve o título referente a toda essa área. “Como isso se deu é algo desconhecido pelos 

moradores”. As relações que esse padre estabeleceu com os políticos de Diamantina 

possibilitaram abrir uma estrada, da comunidade de São João da Chapada a Macacos, e dessa 

comunidade até a região central do que hoje é o parque, onde está a área conhecida como 

Campo Arrenegado que, desde então, passou a pertencer a uma família da cidade de 

Diamantina (MONTEIRO, 2011).   

Na década de 1980, devido à cobrança muito alta de impostos sobre as terras, 

motivou o padre a doá-las às Obras Kolping
26

. Essa organização recebeu a doação de uma 

área de cerca de 4.500 ha de terra. Essas terras incluem o campo São Domingos, esse sempre 

foi um campo de uso comum e um dos mais importantes para esses coletores. Em 2001, a área 

foi reconhecida como RPPN Fazenda Campo São Domingos, de propriedade das Obras 

Kolping do Brasil. A principio o pedido foi encaminhado ao IBAMA, que indeferiram por 

haver implicações legais em ela se tornar RPPN, porque o termo de doação exigia que fossem 

desenvolvidas obras sociais junto à comunidade local, incompatível com a categoria de 

unidade de conservação sugerida. Embora o parecer do IBAMA tenha sido contrário à 

proposta, o IEF/MG deferiu o pedido de criação da RPPN (MONTEIRO, 2011). 

        Para as mulheres, o responsável pelo arrendamento das terras continua sendo 

o Padre, que desde então passou a restringir o acesso aos campos, pois o acesso a esse espaço, 

até então de uso comum, passou a ser a partir do arrendamento de terras, no qual a pessoa 

colhia a sempre-viva, vendia para o próprio padre e levava para casa uma pequena parte do 

dinheiro que rendia sobre a coleta realizada. Na fala de Maria Helena, Ah, eles rendavam lá, 

era muita gente, nóis era pequeno, ele saía por campo, não tinha ninguém pra oiar uns 

zozooutros, ai deixava eu com vovó ali. O próprio pai de Maria Helena foi submetido a esse 

regime de arrendamento dos campos. Meu pai panhava, mas era arrendado com o Padre 

Romana, ele rendava, panhava, mas ele recebia dinheiro, já deixava a flor lá. Com Padre 

Romano.  

                                                 
26

 As Obras Kolping do Brasil, é uma associação católica que se define como “movimento social, popular e 

católico a serviço do trabalhador e sua família” (KOLPING, 2017, disponível em: http://kolping.org.br, acesso 

em agosto de 2017).  
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As flores são coletadas em diversos campos de flores, também denominados de 

campinas, que estão distribuídos por toda a serra. No entanto, a campo cercado pelo padre 

Romano e, posteriormente pela Obras Kolping do Brasil, era o mais farto em termos de 

produção de flores comerciais. Ao pressentir ameaças às terras tradicionalmente ocupadas e 

de uso comum, um dos moradores da comunidade de Macacos, que se casou com uma mulher 

do Pé de Serra, fato recorrente na região, construiu um rancho próximo aos campos São 

Domingos, que acabara de ser cercado, e lá constituíram família, criaram os 11 (onze) filhos, 

e moram nesse lugar até os dias de hoje. A partir de então, outras terras receberam cercas, mas 

muitos espaços de uso comum continuaram livres até a implantação do Parna das Sempre-

vivas. 

Como são muitos campos espalhados por essa Serra, enquanto um dos principais 

campos de flores passou a ser restrito pela igreja, na figura do Padre Romano e da Obra 

Kolping do Brasil, outros campos de flores permaneceram sob o resguardo desses povos, por 

meio do uso comum. Não somente os campos, mas os demais ambientes que com eles se 

relacionam, continuaram sob o resguardo desses povos, possibilitando a continuidade das 

demais atividades realizadas tradicionalmente.  

Além de cercar o principal campo de flores, que servia a todas/os apanhadores de 

flores que residem nas comunidades que circundam a serra, na década de 1990, há indícios 

que esse padre passou a construir acordos políticos com o poder público local e, já em 2002, 

após acordos internos realizados entre o Estado e a igreja, deu-se a criação do Parna das 

Sempre-vivas (figura 1).  

Foi na época do (fulano prefeito), né? Que ele veio fez a reunião, (Fulano) veio e 

assinou. E foi isso, o padre Romana achou o documento jogado. Aí o padre Romano 

que veio de fora achou o documento lá sem pagar, né? Aí, quer dizer, se não paga é 

do governo, né? Então o padre Romana pegou e pagou o documento [...] E ficou 

com as terras e deu nisso que você tá vendo ai (Maria Helena, Comunidade 

Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 

 

De fato, essa fala faz sentido, como vimos nos estudos de Monteiro (2011). Havia 

uma relação muito próxima entre o poder público municipal e estadual, sendo esta relação 

vista pelas mulheres como ponto de partida para a criação dessa unidade de conservação.  

Embora o Parna das Sempre-vivas tenha sido criado em 2002, foi a partir de 2007 

que os gestores dessa unidade passaram a exigir que esses povos deixassem de realizar as 

atividades no interior e entorno do mesmo, ou seja, nas terras tradicionalmente ocupadas por 

esses povos.  Somente em 2016 foi construído o plano de manejo, porém sem a participação 

efetiva desses povos. A partir do plano de manejo é que as comunidades passaram a conhecer 
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os reais limites dessa unidade de conservação, até aí existiam muitas dúvidas (Figura 1).  O 

processo de criação e implantação se deu de forma bastante ostensiva, significado como 

implantação a ferre e fogo, vejam a seguir alguns relatos de violência e usurpação de direitos.  

 

Foi a partir de 2007. A gerente do parque, ela tentou implantar ele a ferro e fogo, 

então foi criminalizando as atividades, levando pessoas presas, pessoas que tava 

panhando flor, que tava mexendo com cristal dentro do parque, causando o terror 

mesmo! [...].  O mesmo que acontecia aqui, acontecia em Pé de Serra, acontecia no 

Inhaí, acontecia em Vargem e foi acontecendo em várias comunidades (Maria de 

Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2016).  

 

Já foi chegando o gerente de Parque e já foi falando: "Ó gente, aqui agora é um 

Parque e ocês num pode faz mais nada. Tudo que ocês fazia, agora é proibido." Um 

minino envinha com feixe de lanha na cabeça, eles jogô o minino no chão, meteu a 

arma em cima [...].  E eles veio em cima de mim e o cara punha a arma na minha 

cara (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Eu, a primeira reunião eu fui, mais a outra eu corri. Eu corri porque eu falei: Eu não 

vou na reunião desse povo, é perdida de tempo, né? [...].  Sabia! Nós sabia, no 

Macaco já tinha dado naqueles menino um coro lá, uai [...].  É uai! aquela que 

pegava os outros e cortava de couro!  (Maria Helena, Comunidade Quilombola 

Quartel do Indaiá, 2017). 



  

  134 

 

É apontada nas falas das mulheres uma relação muito forte com a liberdade que se 

tinha nessa porção da cordilheira, sobretudo antes da implantação do Parna das Sempre-vivas 

e, ao falar sobre essa liberdade, nos dão indícios que existiam acordos e estratégias para 

garantir o resguardo desses povos, a natureza e toda a sua complexidade, pois a liberdade está 

a ela (natureza) atrelada.  

Quando esses acordos são rompidos há motivos de desavenças entre as 

comunidades. Mesmo quando esse rompimento tenha sido realizado na tentativa de manter 

resguardadas essas terras tradicionalmente ocupadas, como é o caso da comunidade de 

Quartel do Indaiá e Macacos. Em vários trechos Maria Helena culpa a comunidade de 

Macacos por ter permitido a entrada da cerca nos campos - Porque o povo do Macaco 

aceitou, né? Aceitou lá na cope, né? Aceitou - e, posteriormente, o Parna das Sempre-vivas.   

 

É uai, teve que parar o povo fechou o campo, porque o campo era aberto, foi, uai, 

porque o povo do Macaco aceitou lá na cope, era tudo aberto igual eu falei com 

você, tudo aberto aí o povo começou a pegar seu pedaço e fechar [...].  Foi depois 

que Padre Romano começou fechar [...].  O resto fechou, ali era livre pra todo 

mundo panh (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 

 

Aí quer dizer, se não paga é do governo, né? Então o padre Romana foi e pagô o 

documento [...].  E ficou com a terra e deu nisso que ocê ta vendo aí, no meio 

ambiente, aí no campo [...].  Era! Ele (Padre) que fez isso aí, ele e Gustavim, que 

trouxe esses homens pra aí e o povo do Macaco (Maria Helena, Comunidade 

Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 

 

Não, nós não aceita também não. Nós aceitava não, porque nós aqui antigamente nos 

mexia natural, é foice, machado, né?  [...].  O povo do Macaco aceitou esse povo 

entrar lá, uai. Que se ele não tivesse aceitado [...].  Não vou defender povo do 

Macaco não, por que eles aceitou! Como é que nós aqui não aceitou. Aqui ele veio, 

como ele chamava? É o chefe daí ó...Daniel! Veio e conversou comigo e Maria 

Tibuça pra nós aceitar a reunião aqui, que não ía prejudicar nós. Aí nós escamuçou 

ele, que eles não voltou aqui mais. Eles não voltou aqui mais (Maria Helena, 

Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 

 

Embora exista essa relação significada por Maria Helena sobre a aceitação do 

Parque, as motivações e como se deu o processo de criação dessa unidade de conservação já 

foram apontados aqui, não cabendo essa responsabilidade a uma determinada comunidade. 

Nas falas de Geralda – já foi chegando o gerente de Parque e já foi falando: "Ó gente, aqui 

agora é um Parque e ocês num pode fazê mais nada. Tudo que ocês fazia, agora é proibido" 

– é possível compreender, que mesmo diante desse sentimento de traição de uma comunidade 

em relação a outra, ou seja, “quebra” dos acordos, a comunidade de Macacos também foi 

surpreendida pela implantação do Parna das Sempre-vivas, assim como a comunidade do 

Quartel do Indaiá e as demais comunidades atingidas por essa unidade. Outras relações 
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entre essas duas comunidades (Macacos e Quartel do Indaiá)  podem ter contribuído para a 

construção dessa relação, mas em nossos estudos não foi possível alcançar esses demais laços.   

 Após sentirem-se ameados, sobretudo pelo Parna das Sempre-vivas –  Porque 

isso quando caiu na cabeça da gente foi duma vez (Geralda Soares, Comunidade de 

Macacos, 2016). –, perceberam que era necessário a partir de então, nomear e delimitar essa 

porção da cordilheira do Espinhaço, dizer quais são as terras tradicionalmente ocupadas, 

sobretudo as de uso comum, até então livres. 

 

E a questão do termo território, por que assim, a gente tinha o território, tinha essa 

sensação, e tem até hoje, de pertencimento, essa questão de você pertencer ao lugar. 

Mas a gente começou a ter a necessidade de colocar isso muito mais claramente, até 

essa questão de saber a diferença, de saber explicar a diferença entre terra e território, 

por que pra gente são questões  totalmente  diferentes. Terra você tem em qualquer 

lugar, e Território, é aquele lugar onde você pertence, isso foi a partir da luta que 

começou em 2010 (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 

2016).  

 

 

Essa luta mencionada por Maria de Fátima, pode ser entendida como o processo 

de reorganização social, definida por Pacheco-Oliveira (2016) como territorialização, pois 

foi a partir da possibilidade de se tornarem órfãos da natureza que esses povos passaram a se 

organizar coletivamente, para manterem sob resguardo as suas terras tradicionalmente 

ocupadas.  

 
Processo de territorialização é, justamente, o movimento pelo qual um objeto 

político-administrativo [...].  Vem a se transformar em uma coletividade organizada, 

formulando uma identidade própria, instituindo mecanismos de tomada de decisão e 

de representação, e reestruturando as suas formas culturais (inclusive as que o 

relacionam com o meio ambiente e com o universo religioso) (PACHECO-

OLIVEIRA, 2016, p. 205).  

  

Esse processo de reorganização social culminou na elaboração de uma proposta 

enviada ao ICMBio solicitando a recategorização dessa unidade de conservação. Essa 

proposta está embasada no Diagnóstico sobre Comunidades Tradicionais das imediações, e 

dentro do Parque Nacional das Sempre-vivas, diagnóstico este realizado em 2014, pelo 

GESTA/UFMG (COSTA-FILHO, 2014a). E, também, no relatório final do Grupo de 

Trabalho criado para elaborar uma proposta que amenize o conflito estabelecido.  

Ressaltamos que, tanto o estudo quando o Grupo de Trabalho foi solicitado pela CODECEX, 

visando dar substância ao pleito de garantia territorial dos grupos envolvidos, a partir da 

recategorização da Unidade de Conservação Parna das Sempre-vivas para uma unidade de uso 

sustentável. O Relatório final foi apresentado ao CONVIVAS em 2016.  
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A recategorização da unidade de conservação refere-se à mudança de categoria, 

ou seja, em vez de categoria de proteção integral no qual os parques se inserem, passaria para 

a categoria de uso sustentável. Das unidades de conservação que compõem a categoria de uso 

sustentável, os estudos apontaram que a melhor proposta é a Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável – RDS, essa categoria de unidade de conservação compõe as categorias que, 

dentre outras, permitem a continuidade da vida humana no seu interior.  Segundo o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, no artigo 20 da lei 9.985/2000 a RDS é: 

 

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga 

populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de 

exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptadas às 

condições ecológicas locais, e que desempenham um papel fundamental na proteção 

à natureza e na manutenção da diversidade biológica.   

 

A RDS tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo, 

assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos 

modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações 

tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as 

técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações (Lei 

9.985/2000). 

 

Até a finalização desse estudo a proposta ainda estará em pauta, no entanto, a 

equipe local no ICMBio, tem demonstrado resistência em acatar essa proposta estabelecida 

pelo Grupo de Trabalho criado para amenizar o conflito (COSTA-FILHO, 2014). Sabe-se que 

a recategorização envolve outras questões políticas, devendo ser avaliada, também, pelo 

congresso nacional, mas as mulheres entendem que é importante construir esse diálogo 

também na base, o que ainda está difícil. 

 

Aí a relação, o sentimento é muito forte e negativo. Por que é uma relação difícil, 

que não tem diálogo, eles não respeita os nossos modos de vida, não respeita 

enquanto comunidade tradicional [...].  Não tem diálogo, o diálogo é muito difícil! 

Por que eu falo assim, conversar com povo tradicional é muito fácil![...] O povo da 

roça é um povo muito simples, é um povo fácil de lidar, é um povo que entende [...].  

Hoje, por exemplo, as pessoas já entendem que tem proibições, que tem regras e isso 

aí as pessoas consegue conviver. As pessoas respeitam isso, mas o que não dá pra 

entender é a falta de respeito com esse povo! [...].  Com a equipe atual não tem 

diálogo, não (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

 

Só que o gerente do Parque atual não dá pra conversar, ele não tem diálogo com 

ninguém, o Márcio, e o mínino que tava lá que tava dialogando com as comunidade 

que era o Gerônimo, eles tiraram daqui, nós exigimos que o Gerônimo negociasse 

com a gente, e aí quê que aconteceu? Eles pegaram o Gerônimo e mandaram ele 

embora, pegaram o Gerônimo e mandaram ele embora (Geralda Soares, 

Comunidade de Macacos, 2016). [Ressaltamos que não buscamos informações junto 

ao órgão que motivam a saída do referido Gerônimo, sendo esse o ponto de vista das 

mulheres].  
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Como exemplo dessa força política e os interesses envolvidos foi publicado pelo 

governo no diário oficial da união, no dia 23 de agosto de 2017, um decreto (Decreto nº 9.142 

de 22 de agosto de 2017) que extingue a Reserva Nacional de Cobre – RENCA, criada em 

1984, localizada nos estados do Pará e Amapá. O decreto foi assinado pelo presidente Michel 

Temer, que “assumiu” o governo, após o golpe político que a presidenta Dilma Rousseff e 

toda a população brasileira foi submetida. A extinção da RENCA, mais de 4 milhões de 

hectares, abre precdentes para a mineração privada dessa área, já que a RENCA destinava 

essa imensa reserva de cobre na Amazônia apenas à exploração estatal. Esse ato trouxe 

grandes repercussões no âmbito nacional e internacional, além de ser um ato ilegal, no dia 30 

de agosto o referido decreto foi suspenso, por 180 dias, pois o juiz entendem que a proposta 

deverá “passar” pelo Congresso Nacional.  

Outra significação atribuída por essas mulheres vai contra a proposta primordial 

da criação dessa e de outras unidades de conservação – a não preservação. A seguir iremos 

explicar porque essas mulheres significam o Parna das Sempre-vivas como fator que leva à 

destruição da natureza, e não à preservação, como previsto. Além disso, o parque retira desses 

povos a possibilidade de utilizarem os espaços que dão sentido à realização de suas 

atividades.  

As mulheres apanhadoras afirmam que lidar com o extrativismo vai além do 

coletar, pois, o que mantém farto esses campos de flores são as combinações de manejo que 

são realizadas por esses povos, a que inclui diversas atividades diferentes, e que se imbricam.  

O uso do fogo sobre a serra faz parte das estratégias de manejo desses ambientes e 

é destinado, principalmente, ao manejo das pastagens nativas com a finalidade de estimular a 

rebrota das gramíneas na época das chuvas. Segundo Monteiro (2011), algumas espécies de 

flores com uso comercial têm sua rebrota estimulada com o uso do fogo.   

Ao proibir o uso do fogo o Parque dá sentido ao desaparecimento da sempre-viva, 

Eles falano que tá protegendo e eles ta acabano com ela. Esse acabar com as sempre-vivas 

está relacionado ao desaparecimento ou diminuição dessas espécies devido ao crescimento 

sem controle de outras espécies.  O capim, ele vai crescendo e vai matano a sempre viva, ele 

vai abafano ela, então ela num cresce. Tem lugar que dava muuuita sempre viva e que hoje 

num dá nada (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016).. Como vimos nas falas de 

Geralda, o crescimento descontrolado dessas espécies nas campinas têm provocado o 
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“abafamento
27

” das espécies de sempre-vivas, pois essas são espécies de pequeno porte e, por 

serem pioneiras em relação à chegada de outras, em um processo de sucessão natural das 

plantas, darão espaço a outras espécies, Hoje ocê chegasse só vê o capim seco alto, e a 

sempre viva metade dela já morreu no meio, já nem nasce [...].  Mas por quê? Porque num 

queima.  

Depois que parô eu fui lá uma vez, eu fiquei encabulada do tamanho que o capim tá, 

ocê num vê mais, a sempre viva ela ta acabano. O Parque acabou com a sempre-

viva! Tem lugar que dava sempre viva que cê olhava assim e via tudo branquinho, 

hoje o capim cresceu, fico alto, a sempre viva morre no meio dele, ela num tem 

como ela saí (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Ao falar do fogo, os agricultores explicam que é um fogo “frio”, colocado em 

horários e dias específicos, diz Maria Helena: Tem hora pra queima, meio dia você não pode 

por fogo ou la pras três hora pra não cair no mato. Em geral, utiliza-se o fogo no final da 

safra da sempre-viva e para garantir o seu controle, geralmente, ocorre após as primeiras 

chuvas e no final do dia, como vimos na fala para evitar que o fogo avance sobre os capões de 

matas, onde se encontram as nascentes, já que sua finalidade também está relacionada com a 

proteção das áreas de matas. Hoje, diferentes pesquisadores valorizam esse acúmulo de 

conhecimento relacionado ao uso do fogo e reconhecem a necessidade da queima para a 

manutenção da biodiversidade.  

 
Porque na época eu lembro, a vida toda que eu desde deu pequenininha, pai plantano 

lá no Carrascão, que é a área nossa que tem lá dentro do Parque, desde deu 

pequenininha, tinha um lugar que eles planta, fazia plantação, tinha o lugar que 

punha o gado... E pai falava assim: "Ó, aqui pode queimá, ali num pode não, ó vai 

pô fogo aqui, aqui e aqui, ali e lá num pode não. Lá num pode porque vai entra no 

mato, ali num pode porque as criação vai ervar, né? Ali tem uma nascente de água, 

num pode queimá porque senão nós fica sem água." Tinha aquele cuidado de 

queimar só as parte que ficava as criação [...].  Eles já sabiam tudo isso. Era como a 

época de colocar o fogo, tinha a época certa, como tava o tempo, tudo tinha a época  

(Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

[...] Não pode não, se cair no mato a gente queima o mato todo [...].  É só na área 

que a gente roça. Com meu pai (com quem aprendeu?) [...].  Fazia, ele vai o acero e 

mandava nós tacá fogo, mais eu tenho pavor de fogo [...].  Explicava nóis pra fazer o 

acero bem, pra não cair no mato, pra não destruir o mato por que fogo destrói tudo 

né?, ele explicava nois direitinho [...].  Ele falava por que distrói o mato tudo, aí seca 

os pau todo ai, ele fala que não podia queimá a mata toda não, era isso que ele 

explicava nóis (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 

 

 

Como foi dito, além de proteger as sempre-vivas, o fogo protege as matas ao 

evitar o acúmulo de capim e outras matérias orgânicas secas, pois esse acúmulo provoca 

                                                 
27

 Esse termo é utilizado para caracterizar uma planta que está sendo sufocada por outras espécies, que leva, 

geralmente, à morte da planta abafada devido à competição principalmente por luz e nutriente.   
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incêndios difíceis de serem controladas e, portanto, adentram as áreas de matas, que devem 

ser protegidas contra o fogo com mais facilidade nas falas de Geralda, Porque num queima 

nada mais, e então, quando cai o fogo, queima tudo.    

 

Não, não era incêndio, era queimada, procê tê uma ideia, queimava o campo e tinha 

aqueles conjuntos de mato que eles chamavam capão, eu nunca vi um conjunto de 

mato daquele queimar. Queimava o campo e aquilo ficava ali tudo verdinho nos 

meio, você via um canto todo queimado e ali onde tinha a mata tava lá verdinha, né? 

Só queimava aquilo ali porque queimava todo ano. Então queimava só o campo de 

sempre-viva e o campo de sempre-viva é também aonde é o pasto dos gados. Então 

era assim, quando veio o Parque que proibiu a queimada, quando caiu um fogo, vira 

um incêndio. Procê tê uma ideia, ontem eu tava vendo daqui o fogo laaá no Parque. 

Daqui da janela, aquela serra lá já é dentro do Parque. Eu tava vendo daqui e quando 

cai um fogo, como eles num ta queimando mais, quando cai [...].  Vira incêndio. 

(Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016).  

 

Foi relatado por Maria de Fátima e Geralda um incêndio que ocorreu, a mais ou 

menos 3 anos, foi uma semana queimando, lá queimou uma mata que ela, oh, a gente não 

sabe quantos anos (Geralda, 2016), era a mata de Vovô (Maria de Fátima). A relação com 

essa mata e o incêndio é tão significante, que durante a entrevista as duas mulheres 

choraram ao relatar esse fato.  

Nossa minina, nossa! (pausa para chorar), acho que ninguém nunca sentiu uma coisa 

tão ruim de vê tudo aquilo debaixo de fogo, porque nunca aconteceu, nunca tinha 

acontecido isso. Antes do Parque nunca teve incêndio de queima mata, queima tudo, 

nunca teve. E depois do parque que proibiu de queimar, quando cai um fogo destrói 

tudo [...].  veio de longe esse fogo, veio do lado de Bocaiuvas esse fogo, ele queimô 

tudo lá, lá dentro do terreno, do terreno do Geraldinho, tudo tudo tudo, nem os 

brigadista conseguiu apagá, eles só salvaram o barraco dele (Geralda Soares, 

Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Por que quando a gente fala de terra não e só por causa da renda não, é por causa da 

história, é a vida da pessoa ali. A relação com a terra é muito forte! É um sentimento 

que nem dá pra explicá aqui não [...].  E falo gente, por que quando queimou lá nos 

campo, depois que já era o parque, que ficou uns anos sem pôr fogo, aí queimou. 

Queimou tudo! Foi a primeira vez que eu vi pai chorar e ele chorou por que queimou 

a mata. Ele chegou perto da mata, a mata de vovô, que não podia nem tirar madeira, 

foi quando ele viu a coisa, ele chorou. E se ocê chegar lá, a situação era complicada 

mesmo de ocê ver. Não é só por causa da renda, ele tava chorando por causa do 

sentimento de pertencer aquele lugar e ele ta destruído (Maria de Fátima, São João 

da Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

 

Além de destruir a natureza esse incêndio coloca em risco a vida das pessoas, pois 

o acero que era feito para evitar que o fogo chegasse até as casas também foi proibido.  

 

É, se cair fogo lá perto de Macaco queima até as casa, lá naquela vez lá, nós tivemos 

que tirar mãe de lá, porque ela já tava sem conseguir respirar, por causa da fumaça, 

porque lá é baixo né? A fumaça tampô, porque de noite ocê olhava assim, você viu 

só fogo (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 
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Nesse caso, a queimada controlada realizada pelas comunidades, ganha a 

significação de incêndio provocado pelas regras impostas pelo parque. Nas falas de Geralda, 

antes do Parque era assim: tinha queimada, a queimada era controlada, não era igual hoje 

[...]. Antes do Parque nunca teve incêndio de queimar mata, queimar tudo, nunca teve. E 

depois do parque que proibiu de queimar, quando cai um fogo destrói tudo, vira incêndio. 

Esse conhecimento associado é uma forma de manter a saúde e o equilíbrio da 

natureza. Essa prática pode ser comparada às práticas exercidas pelos Ufaina, descrito por 

Hidebramd (1983), onde são criadas regras e práticas que contribuem com o equilíbrio da 

natureza, visto que a “proteção das diversas espécies do meio natural é interpretada como 

proteção dos membros da comunidade, no sentido de evitar que se acumule energia que 

possa ocasionar doenças”. 

A pesquisadora Rodrigues (2016) realizou estudos sobre a etnoecologia do fogo 

no município de Carrancas.  O município de Carrancas, localizado em uma região no Sul de 

Minas Gerais, denominada Campos das Vertentes, que segundo Vasconcelos (2011) consiste 

em uma cadeia de serras e morros, que se estende e estabelece uma zona de contato entre os 

principais sistemas orográficos, Serra do Espinhaço e Serra da Mantiqueira. As características 

físico-ambientais dessa área têm semelhanças com a área do estudo em questão, pois trata-se 

do bioma Cerrado, sobretudo a presença de manchas de campos rupestres. Os estudos 

realizados por Rodrigues (2016) apontaram que nos últimos quinze anos, houve o aumento no 

número de incêndios na região de Carrancas e, esse aumento está relacionado às mudanças 

culturais, sobretudo pela diminuição das queimadas controladas e à criminalização das 

mesmas. De acordo com a autora, a diversidade cultural no Cerrado traduz modos de vida 

ancestrais e interrelações baseadas nas crenças, conhecimentos e práticas repassados de 

geração a geração. Esses conhecimentos são saberes relacionados à natureza que refletem em 

estratégias eficazes ou não de conservação e, nesse caso, o uso das queimadas controladas 

compõe um conjunto de técnicas eficazes na preservação e manutenção dos ecossistemas 

naturais.  

De fato o fogo, relacionado à proteção das áreas, como descrito por essas 

mulheres, faz todo sentido, inclusive esse reconhecimento é feito pelo próprio ICMBio, ao 

permitir que Unidade de Conservação de Uso Integral utilize o fogo como preventivo e 

proteção, como é o caso do Parque Nacional das Emas. Esse parque criado em 1961, localiza-

se no sudoeste de Goiás, nas divisas com os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 

Com a implantação do Parque Nacional das Emas ocorreram mudanças no manejo dessa 
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unidade, desde queimadas recorrentes antes da criação do parque, passando por um período de 

supressão total do fogo, até o atual regime que permite queimadas controladas. Para chegarem 

a essa mudança, foram ouvidos muitos depoimentos dos moradores locais, feitas diversas 

pesquisas e observação em campo, tanto dos gestores dessa unidade quanto grupos de 

pesquisadores. A partir de então chegaram à conclusão de que a política do „Fogo Zero‟, não é 

condizente com a ecologia e a história evolutiva do Cerrado, e a tentativa de exclusão do fogo 

de áreas protegidas raramente é efetiva por muitos anos e incêndios são recorrentes 

(FRANÇA et al. 2007). 

Outro manejo realizado por esses povos era o (re)plantio das sementes das 

sempre-vivas, durante o processo denominado por elas arrumar as flores ou fazer os 

buquês, as sementes que saem das flores eram acumuladas e quando retornavam para os 

campos as semente eram lançadas novamente nos campos de flores.   

 
E o fato de a gente pegar a semente e jogar no campo de novo, isso foi passado de 

pai pra filho, mas a gente nunca imaginava que a gente plantava flor, a gente só 

jogava a semente no campo, onde era campo normal dela [...].  quando a gente chega 

em casa a gente tem que arrumar flor e no organizar ela em pacotes batia ela ni 

algum lugar, uma tábua, e alí ia só juntando semente. No outro dia, quando a gente 

ía pro campo, levava a semente, aí assim era uma coisa tão natural que alguém um 

dia me perguntou assim: ocês plantam flor? Aí eu falei assim, não. Aí no conversar a 

pessoa falou assim, porque vocês fazem assim? Aí falei, ahh, a gente jogava a 

semente lá. Porque plantar, muitas vezes, está relacionado a ocê limpar o terreno, 

preparar a terra, jogar a semente e depois cuidar. A gente só jogava semente! (Maria 

de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

 

Assim, as apanhadoras de flores significam o parque como corresponsável pela 

diminuição das sempre-vivas e importantes reservas de mata, quando veio o Parque que 

proibiu a queimada, quando caiu um fogo, virou um incêndio (Geralda, 2016), já que as 

práticas que eram realizadas pelos/pelas apanhadoras para a proteção desses ambientes 

deixaram de existir ao proibir a coleta dessas e, sobretudo, o uso do fogo.  

Além da sempre viva, o gado e animais de carga compõem esses espaços, 

segundo Monteiro (2011) é um gado rústico. Praticamente, todas as famílias possuíam uma 

pequena quantidade de gado, utilizado principalmente para a subsistência como reserva de 

recurso. Esses animais se alimentam de pastagens nativas. O uso do fogo também se faz 

presente nessa atividade, pois é utilizado para auxiliar na rebrota das gramíneas que são 

ingeridas por esses animais.  Do gado utilizam-se o leite para consumo, produção de doces, 

queijos e requeijão. Geralmente, o gado é utilizado como uma espécie de poupança, pois a 
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venda desses animais é realizada para suprir demandas, que não fazem parte do dia a dia 

desses povos.   

 

É porque uma coisa sempre complementa a renda da outra, por exemplo, pai fazia 

doce, requeijão, tinha a criação de gado. Na época que a crise apertava, vendia um 

gado pra pagar as contas (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São 

Domingos, 2016). 

 

Eu utilizo dele assim, se eu tiver com uma conta apertada, ai eu vendo, eu pago [...].  

Uma poupança, é, agora mesmo eu vendi um bizerro [...] E uma poupança! (Maria 

Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 

 

O gado enquanto poupança era também utilizado pelos grupos familiares 

estudados por Mendras (1978), onde a “renda”, no universo camponês, compreende as 

práticas de circulação simples de mercadorias que geram renda para esses grupos familiares, 

caracterizados como camponeses. As práticas de mercado dos camponeses são denominadas 

por Mendras como tributo. “O produto da atividade familiar é um todo”, diz Mendras (1978), 

“do qual deve desfalcar-se o tributo” (p.47).  O termo tributo, utilizado por ele, refere-se ao 

excedente do consumo familiar, podendo ser transformado em outros bens de consumo 

(“fazer o pé-de-meia”), o que representa, no caso, menos um capital ou lucro do que uma 

“poupança entesourada”. Neste caso, o tributo é além do lucro ou da remuneração.  

Essa multiplicidade de atividades expressa as formas de se constituir e se 

relacionar com a natureza, garantindo o estado de conservação em que se encontra a região, 

além das técnicas de manejo já descritas, outras sabedorias são a “roça de toco” e o sistema de 

“pousio”, que historicamente foi utilizada por esses povos. Essa técnica, que reúne 

conhecimento e sabedoria, é bastante recorrente e praticada pelas famílias que estão inseridas 

no interior ou no entorno do PARNA Sempre-vivas. Observando as roças que são manejadas 

por famílias que desempenham suas atividades na cordilheira do Espinhaço, Reis et al. 

(2015), constatou-se que as roças de toco podem ser descritas da seguinte maneira:  

 
A “roça de toco” consiste em derrubar as árvores menores da área de cultivo, 

deixando os troncos das árvores com aproximadamente 50 centímetros de altura, 

com posterior uso do fogo e em seguida realiza o plantio. Essas áreas ficam em uso, 

aproximadamente, dois a três anos e depois é deixada em pousio para que a área se 

recomponha naturalmente e o ciclo se repita (REIS et al., 2015). 

 

 

A “roça de toco” além de cultivar alimento, cultiva também sabedoria, sabedoria 

de um povo que aprendeu com seus ancestrais como é possível manejar e saciar suas 

necessidades em harmonia com a natureza.  
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Tinha a época da roça, eles falam “roça de toco”, era a roça que fazia o roçadinho 

ali, é, queimava só naquela partezinha ali, era tudo acerado pro fogo não saí, para 

não ir no mato, era tudo acerado. Fazia a roça e plantava ali uns dois anos, ali 

mudava porque aquilo ali, o mato crescia de novo, tava sempre mudando, ficava 

sempre num lugar não (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Esse manejo contribui com a preservação da agrobiodiversidade, uma vez que, a 

vida no solo, as espécies nativas, os cultivos, os animais e as pessoas estão integrados em uma 

paisagem que se complementa. Porém, a partir da implantação do PARNA Sempre-vivas, essa 

prática passou a ser considerada crime e, portanto, proibida pelos gestores do Parque. Sabe-se 

que é a partir das “roças de toco”, e que ao longo das gerações, foram colhidos muitos dos 

alimentos que garantiram a subsistência dessas famílias.  Porém, nos dias de hoje, essa 

segurança e soberania alimentar dos grupos familiares encontram-se ameaçadas.   

A partir da implantação do PARNA Sempre-vivas os/as comunitários/as passaram 

a ter regras a cumprir, regras estas desconectadas de suas praticas tradicionais, antes baseadas 

e regidas pela natureza, e pela própria comunidade. Com isso, os órgãos ambientais 

compostos muitas vezes por pessoas que nunca mantiveram contato com a terra, são 

destinados a julgar, gerenciar e ditar as formas de se relacionar com a terra.  “Homens e 

mulheres do mar e do campo são de um momento para outro, considerados e tratados como 

contraventores, face ao menor gesto, tido como desrespeitoso às leis ambientais” 

(BRANDÃO, 2009). 

Sabemos que o uso do fogo acontece há muitos anos, porém buscamos a gênese 

de quando o uso do fogo passou a ser utilizado nessa região para a agricultura, pastagem e 

manejo dos ambientes. Nos escritos dos viajantes naturalistas, essa prática é criminalizada há 

muito tempo, tanto nos relatos de José Vieira Couto, que percorreu a região de Diamantina em 

1799, quanto nos escritos do Francês naturalista Saint-Hilaire, que viajou por essa região de 

Diamantina em 1817-1818.  

 

Parece que já é tempo de se atentar nestas preciosas matas, nestas amenas selvas que 

o cultivador do Brasil, com machado em uma mão e com o tição na outra, ameaça-as 

de um tal incêndio e desolação. Uma agricultura bárbara e, ao mesmo tempo, muito 

dispendiosa tem sido a causa geral do abrasamento [...].  um áspero campo coberto 

de tocos e espinhos, compõe o seu amenos ferregiais; a cultura de estende a três ou 

quatro gêneros de sementeiras – milho, feijão, arroz e mandioca (Vieira-Couto, 

1994) 

 

Voltando à residência do intendente, passei pela primeira vez diante de pastagens 

onde acabavam de deitar fogo (SAINT-HILAIRE, 1974 p.29). 

 

Esses trechos deixados por esses viajantes nos mostram que essa prática sempre se 

fez presente na região, ao mesmo tempo demonstram que esses eram contrários a essa prática 
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de manejo, considerando-a bárbara. Além disso, expressaram o desconhecimento da prática 

do uso do fogo nessa região, pois este é sempre visto como uma ação irresponsável ao invés 

de buscar os conhecimentos relacionados a tal técnica de manejo. E desde então, o uso do 

fogo vem carregado de expressões preconceituosas a partir do olhar daquele que vê e se 

manteve de “fora” e, portanto, não trouxeram em seus escritos a importância e os 

conhecimentos relacionados a esta prática. Nos dias atuais, esse (des)conhecimento ainda é 

percebido em pessoas que pouco conhecem de técnicas e práticas tradicionais de manejo, 

aplicadas a essa região de cerrado, notadamente os gestores de Unidades de Conservação. 

Uma questão que merece atenção: Se a prática do uso do fogo é tão destrutiva, como relatado 

desde o período da colonização, o que teria levado essa natureza a resistir a tal prática por 

mais de 300 anos (registrado em escritos), a ponto dessa porção da cordilheira ser incluída no 

rol de áreas prioritárias para a preservação da biodiversidade, devido ao grau de conservação e 

à beleza cênica que se mantém ainda nos dias hoje? 

Percebe-se que há uma contradição entre cientistas e populações tradicionais. Para 

Boaventura Santos (2008), esse fato é consequência do paradigma dominante da ciência 

moderna, pois essa, aceita apenas uma forma de conhecimento verdadeiro, a saber, a que 

segue os seus preceitos. Esses cientistas podem ser comparados, na leitura de Santos (2008), 

com os cientistas que acreditavam ter encontrado, nas suas áreas de pesquisa, o único 

conhecimento verdadeiro. Nas palavras de Boaventura de Sousa Santos: “Com base nesses 

pressupostos, o conhecimento científico avança pela observação descomprometida e livre, 

sistemática e tanto quanto possível rigorosa dos fenómenos naturais” (2008, p. 13). 

Ao mesmo tempo em que as populações tradicionais se apropriam de seus 

territórios, dando sentido e significados a eles, a natureza também transforma e significa esses 

povos tradicionais. Para Brandão (2009), “espaciar, gerar um espaço dado em um espaço 

criado, fruto da imaginação e da ação humana, não é apenas construir materialmente um lugar 

situado, mas é antes liberar lugares: fazê-los acontecer. Existir para nós e não apenas para si 

mesmos”. 

As mudanças desconectadas que ocorrem no cotidiano da vida no campo podem 

refletir negativamente nos meios de vida de determinadas populações, a exemplo dos 

apanhadores de flores sempre-vivas. Para as populações que tradicionalmente exercem a 

função de cuidar e viver da e pela terra, “o mundo ruim é o mundo que se descampesina, que 

perde esse ethos, essa identidade, essa étnica” (BRANDÃO, 2004).  
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Decepar essas formas tradicionais é romper igualmente com a cultura desses 

povos, Brandão (2003) afirma que “cultura são coisas da natureza transformadas pelo trabalho 

do homem sobre ela, e significadas através do trabalho que o homem faz sobre si mesmo”. 

Além disso, rompe com o acontecer em comunidade, esse fato é explicado por Brandão 

(2009) ao afirmar que a cultura trata-se do contexto que torna possível o acontecer humano na 

e como sociedade. “Pois cultura é o mundo que as pessoas criam para poderem viver juntas” 

(BRANDÃO e FREIRE, 2005).  Integra essa cultura a natureza socializada, onde o simples 

fato de existir em sociedade transforma em cultura. 

 A fala de Geralda expressa bem o sentimento que essas mulheres têm por essa 

unidade de conservação – Aquilo ali é só pra mostrar pra gringo, pra pesquisador. Pois as 

pessoas que historicamente resguardaram essa porção da cordilheira do Espinhaço, estão 

sendo obrigadas a deixarem o lugar onde a história desses povos foi constituída – eles tiram o 

ser humano que viveu ali a vida toda, pra aquilo ali servir de, servir ali pra turista entrar pra 

filmar [...].  eles quer que ele (o parque) fica lá intocado, sem ninguém, que os que tá lá 

dentro saia e que fica lá tudo lá, pra turista vê e pra pesquisa, né? As pessoas que veem essa 

unidade de conservação não tem dimensão do quanto a vida dessas pessoas têm sido 

prejudicada e seus direitos violados.  Só que quem ta ali, lá só tirano foto, é uma maravilha 

viu? Mas pra gente que vive o dia a dia ali perto dele, num é nada, não tem nada de 

maravilha, maravilha era o tempo que a gente era livre.  

Por essas razões, muitas pessoas já deixaram a comunidade, e buscam nos centros 

urbanos formas de garantir o sustento dos seus grupos familiares.   

 
Depois do Parque, nossa! piorô 100% (a vida) [...].  A gente vê a comunidade da 

gente, né? Acabano, o povo saindo tudo e, e a gente num pode fazê nada, né? [...].  

As comunidades tradicional e os Quilombolas que eles não pode ser proibido de 

fazer as coisas que eles vinha fazendo, porque eles não tem outro meio de vida, o 

meio de vida é esse (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Se tivesse, se eles tivessem como sobreviver, tinha. É, foi saindo, meus irmãos 

mesmo, eles não tinham vontade de ir embora daqui, foi embora porque não tinha 

como sustentar a família, então teve que ir embora. Se tivesse outra coisa, porque lá 

os jovens era tudo tava, tava tudo panhando sempre viva, colhendo as coisas. 

Quando foi proibição, foi saindo tudo. Hoje vai lá uma época do ano quando tá de 

férias e tudo, e na maior parte ocê vê lá mesmo é os mais velho (Geralda Soares, 

Comunidade de Macacos, 2016). 

 

E com a criação do parque, aí veio as proibições, e muita gente teve que sair pra 

fora, ir pra cidades grandes tentar a vida [...].  Teve muitas pessoas que saiu, foi 

embora pra fora [...]. cidade grande é mais uma ilusão, principalmente pra quem não 

tem estudo (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

 

Aí óh! A sempre viva, garimpo dos pais de família criar família, foi tudo embora pra 

fora que ocês tirou, é, uai [...].  Eles tirou, né? Porque eles é mandado do governo, 



  

  146 

 

né? [...].  Se tivesse trabaio pros filhos, ta tudo unido perto da gente, era uma beleza, 

não precisar de ninguém sair pra fora (Maria Helena, Comunidade Quilombola 

Quartel do Indaiá, 2017). 

 

Nesse sentido, o Parna das Sempre-vivas, ao romper com a relação ser humano-

natureza, desconsidera a importância humana em sua preservação, ao mesmo tempo em que 

retira desses povos o que dá sentido às suas vidas. Assim, essa unidade de conservação é 

significada pelas mulheres como algo ilegal, violento, e que não garante a preservação, pelo 

contrário, está pautado em um modelo preservacionista que tem levado à destruição da 

natureza, sobretudo das sempre-vivas e matas nativas. Além disso, rompe com as atividades 

que mantém viva a história e os modos de ser desses povos, provocando o esvaziamento das 

comunidades e o êxodo rural. Do ponto de vista desses povos, essa política ambiental é 

contraditória e inadequada para essa porção da Cordilheira do Espinhaço, pois, além de 

proibir as práticas que contribuem para a preservação deste ambiente, propõe manejos 

inadequados a ambientes complexos que compõem a natureza deste lugar. Por essas e outras 

razões, os moradores das comunidades não o reconhecem como legítimo. Nas palavras de 

Geralda (2016): “Então, depois que falaram nesse Parque, pra nós ele nunca foi parque, 

porque ele foi criado ilegal, ninguém queria, ninguém soube, eles criaram à reveria do povo, 

pra nós, nós não consideramos como parque, mais ta lá”. O próximo Núcleo Temático será 

relacionado à implicação desses apontamentos, sobretudo para a vida e a saúde desses povos. 

 

 

 

3.3.3  Núcleo Temático III: Processo de adoecimento de povos tradicionais correlacionado 

com a criação do Parque Nacional das Sempre-vivas: causas, consequências e 

possibilidades. 

 

Como vimos, os povos constituídos na porção Meridional da Cordilheira do 

Espinhaço, próximo à Diamantina, a partir de 2002 tiveram suas terras tradicionalmente 

ocupadas sobrepostas pela criação do Parna das Sempre-vivas.  No processo de implantação 

do referido parque, esses povos foram submetidos a severos atos de violência e, desde então, 

tem causado grave sofrimento a essas pessoas, em suas variadas formas de expressão, 

sobretudo no adoecimento mental.  

Após tecer apreensões rememoradas por essas mulheres, referentes à concepção 

do processo saúde-doença, e compreender as significações atribuídas ao processo de 

implantação do Parna Sempre-vivas, serão apresentadas as correlações entre o processo de 
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implantação desta unidade com o processo saúde-doença desses povos. A partir das falas, 

buscamos explicações e justificativas em literaturas que dialogam com as correlações 

apresentadas por elas. 

Esta correlação será conduzida, tomando como base a concepção do 

desenvolvimento humano a partir das ideias de Vigotski e Leontiev. Além desses teóricos, ora 

citados, as correlações apreendidas levaram também em consideração as contribuições e 

reflexões apontadas por Yves Clot (2006), Barata, Porto, Hengnet Laureal, Rigoto e outros, 

que contribuem com o entendimento do processo de adoecimento relacionado às questões 

sociais.  

Esse Núcleo Temático é composto pela articulação dos seguintes Núcleos de 

Significação, organizados a partir das falas das mulheres: “A infância era uma liberdade 

total”: Desenvolvimento humano e a interação com a natureza; “Dali é que saía o sustento 

das comunidades”: Trabalho, elemento da existência humana; Ali tá muito bonito pra turista 

i lá olhá, mas por trás daquela buniteza toda tem muito sofrimento das comunidades que 

depende dele; Sistemas produtivos tradicionais, uso das sementes Crioulas, extrativismo e 

conservação da biodiversidade como garantia da soberania e segurança alimentar; Processo 

de adoecimento e sua relação com o rompimento das atividades coletivas e individuais, atos 

de violência e perda da liberdade; “O que mais me encanta quando eu to fazendo esse 

serviço de campo é que eu consigo dormir”: Trabalho, elemento da existência humana; O 

medo, que eu acho que é umas das piores doenças que o ser humano tem, que eu acho que é o 

medo, ele mata mesmo!; É uai! Aquela que pegava os outros e cortava de couro! Sistemas 

produtivos tradicionais integrados com a natureza: Extrativismo e conservação da 

biodiversidade como garantia da soberania alimentar. 

Iniciaremos esse Núcleo Temático considerando que não é pelo estudo das 

características da doença nos indivíduos que se comprova empiricamente o caráter histórico 

da doença, mas sim quanto ao processo que ocorre na coletividade humana.  “A natureza 

social da doença não se verifica no caso clínico, mas no modo característico de adoecer e 

morrer nos grupos humanos”, o problema é articulado com outros processos sociais, 

inevitavelmente remete aos problemas de suas determinações (LAURELL, 1982).  

Assim também é para a Psicologia Sócio-Histórica, que percebe a doença 

constituída historicamente, na qual o indivíduo não adoece por si só, a doença ocorre em 

coletivo, e os aprendizados do adoecer e curar são subjetivos. Quando nos referimos à doença 

e à saúde como um processo, levamos em consideração a concepção de que ninguém é 
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doente, as pessoas se tornam doentes motivadas por alguma situação, sendo, portanto, um 

processo saúde-doença
28

. 

Ao rememorar suas histórias, essas mulheres desvelam as agressões às quais esses 

povos foram submetidos, e quais as correlações com o processo de adoecimento dos 

envolvidos.  

A partir das falas das mulheres podemos apreender como os atos de violência 

estão relacionados com o processo de adoecimento desses povos. Na fala de Geralda: “A 

relação do Parque com as comunidades, em qualquer comunidade que ocê for entrevistar, a 

relação do Parque com as comunidade é muito ruim, deixa as pessoa muito mal, as pessoas 

ficam muito mal mesmo”. 

Para essas mulheres, os abusos se iniciaram antes mesmo da criação da UC. Visto 

que os moradores das comunidades atingidas não foram previamente informados da criação 

do Parna Sempre-viva, mesmo a consulta pública prévia estando prevista como pré-requisito 

básico no próprio SNUC (lei 9985/2000), como instrumento que estabelece as diretrizes para 

se criar unidades de conservação, sendo anterior à criação deste Parque.   

 

Uai, Pois é! O Parque Nacional da Sempre-viva foi criado em 2002 e o primeiro 

projeto da criação seria de 50 mil hectares que seria o Parque do Inhaí. Depois 

ampliou pra 124 mil hectares como Parque Nacional das Sempre-vivas. A ampliação 

dele foi feita por helicóptero e a consulta pública que teve, por que era obrigado a ter 

consulta pública, ela foi feita via internet (Maria de Fátima, São João da 

Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

 

Agora, cê já pensou a população do entorno do Parque, que foi atingida pelo Parque, 

que num sabia nem o quê que era uma internet, muitas num tem nem luz [...]. Num 

teve reunião, nada, nada, nada, nós num sabia, ninguém sabia de nada (Geralda 

Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Ao questionar sobre as reuniões que, por lei, deveriam preceder a criação desta 

UC, ouvimos nas falas de Maria de Fátima: 

 

Não! Teve no Inhaí na época da criação [...].  Mas isso foi na criação. E como tinha 

a obrigação de, pela lei, tinha que ter consulta pública, então eles colocaram na 

internet na época da ampliação pra perguntar. Acho que teve 3(três) ou 4(quatro) 

acessos não sei. E um deles foi até questionando essa questão da ampliação (Maria 

de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

 

Isso foi em 2002, até mais ou menos 2005, que começou ter conversa que tinha sido 

criado um parque, aquele trem todo. Aí a gente com as dúvidas, perguntava o que 

poderia ser feito com a criação. Aí eles falavam que não tinha nada não, que era o 

governo que criava, que não adiantava ocê brigar, não adiantava nada. Isso tudo 

                                                 
28

 É importante destacar que não desconsideramos o processo de adoecimento em decorrência da predisposição 

genética, modificação da alimentação e outros fatores não mencionados neste estudo.   
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inclusive uma resposta de advogado, que não adiantava brigar. „Por que ocê vai 

brigar, brigar gasta, gasta e no fim ocê vai perder‟. Em 2007, aí teve a tentativa de 

implantação do parque, foi onde aconteceu várias violências, consequência disso é 

depressão, que é a doença mais mental (Maria de Fátima, São João da 

Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

 

Na comunidade de Quartel do Indaiá, a presença do ICMBio para dar explicações 

sobre a existência do Parna das Sempre-vivas, foi ainda mais tardia. Nas falas de Maria 

Helena, compreendemos que a primeira reunião na comunidade, que referenciou as questões 

do parque, foi realizada por equipe de pesquisadores da UFVJM que, na ocasião, 

desenvolviam estudos com essas comunidades atingidas pela UC. De acordo com os relatos 

de Maria Helena, a equipe gestora dessa unidade procurou a comunidade para realizar 

reuniões, depois de já ter cometido muitas atrocidades em outras comunidades.  

 
Nós foi na reunião eu e dona Maria. Dona Maria brigou, falou com ele assim: Aqui 

não tem pai de família pra ir na reunião não, porque pai de família daqui cês tirou 

tudo que era o pão de cada dia, a sempre-viva. Não voltou mais, é! Nós escamuçou 

eles, uai! [...].  Ai ninguém aceitou não (Maria Helena, Comunidade Quilombola 

Quartel do Indaiá, 2016). 

 

Ah, eles falou que ia melhorar mais, só que eu tinha ouvido da turma do Macaco, 

quando eles entrou lá, é uai. Então, eu peguei e já fui esperta, fui pro Macaco 

primeiro. E falou que era tão bão, que ia ficar bão, que ia melhorar pra todo mundo, 

né? Eu falei: Mentira! Lá no Macaco ninguém pode cortar um pau e pô no fogo 

mais. É, uai! (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2016). 

 

Na primeira reunião ocorrida na comunidade de Quartel do Indaiá, pelo fato dos 

moradores já terem conhecimento da conduta dos gestores em outras comunidades, 

contestaram a proposta da implantação do referido parque e, além disso, criaram estratégias 

para que outras reuniões do ICMBio não fossem realizadas na comunidade, como resposta à 

não aceitação do que vinha sendo imposto de forma truculenta.    

 

Não! eu não, aceitava não! [...]. Não ia acreditar não, porque a gente ia na reunião, o 

povo sempre ficava falando com a gente sobre o que é. Que se o Parque entra, 

ninguém ia ter sossego. Tem não! (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel 

do Indaiá, 2016). 

 

Uai, falou que não podia nem roçado não podia, cortar lenha, né? Quando eles 

entrou, cês viu! [...]. Quando ele entrou, ele queria matar todo mundo, olha a 

Marina, é, uai. É, uai, aquela que pegava os outros e cortava no couro! [...]. Cê 

lembra dela? [...]. Tem a Marina e a Kely (Maria Helena, Comunidade Quilombola 

Quartel do Indaiá, 2016). 

 

Para Maria Helena ainda é muito confusa essa questão, do ponto de vista dela, a 

sua comunidade (Quartel do Indaiá) não aceitou a vinda do parque e acredita que as demais 
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comunidades também deveriam ter impedido. E segue afirmando que não aceitaram a 

implantação do Parque.  

 

Ninguém aceitou não [...]. O povo chegou até de fazer almoço pra eles embaixo aí 

[...]. Ninguém aceitou! Eu, a primeira reunião eu fui, mas a outra eu corri, eu corri 

porque eu falei: eu não vou na reunião desse povo, é perder tempo, né?  

   

Ao mesmo tempo em que Maria Helena relata a não aceitação da implantação do 

parque, ela traz também relatos das fiscalizações que passaram a acontecer com frequência na 

comunidade de Quartel do Indaiá.  

 

Uai! A comunidade daqui e de Macaquim, ninguém gosta [...]. Não, trouxe nada 

não, eu acho que trouxe foi só multa pras pessoas pagar [...]. Sexta-feira eles ficou o 

dia inteiro aqui. Éh, uai! [...]. Murta e mais murta, pagar sem ter dinheiro, aí eu sinto 

pra mim (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2016). 

 

O fato das fiscalizações terem se intensificado posteriormente nessa comunidade, 

faz com que os moradores tenham a falsa impressão de terem permanecido fora da área de 

abrangência do Parna das Sempre-vivas. Ao mesmo tempo, a comunidade Quilombola de 

Quartel do Indaiá, assim como as demais, além de não poder exercer atividades no interior da 

área, que passou a ser delimitada pelo referido parque, está inserida na área denominada zona 

de amortecimento, sujeita a restrições de uso.  

Outro fato ocorrido na semana anterior à entrevista, relacionado às abordagens 

feitas aos moradores da comunidade, e a relação disso com a política de fiscalização da 

equipe técnica do ICMBio, foi relatado por Maria Helena – Igual o parque tinha vindo de 

manhã, e eles veio de tarde. Nestas falas, Parque e meio ambiente, ganham significado da 

equipe técnica do ICMBio local, vejam nas falas de Maria Helena: 

 

Eles saem do carro e aborda a pessoa e vai pegando os trem da pessoa e revirando  

[...]. Eu falei com Grilo, eu falei: isso que ele fez com ocê assim, ocê podia 

denunciar eles, podia [...]. Ele entregou a capanga. Eu não entregava não [...]. A 

polícia tava com a arma e o cassetete, que eles andam tudo é equipado [...]. Mas esse 

da polícia que revirou meu cunhado é porque o meio ambiente veio e eles veio mais 

tarde (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2016). 

 

Mesmo afirmando que não aceitaram a implantação desta UC, Maria Helena traz 

outros relatos que nos dão indícios da implicação do parque para os moradores da 

comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, ou seja, a afetação é semelhante às demais 

comunidades. E, ao referir-se às denúncias, nos diz: Vem gente de fora. Do parque vem é de 

fora. 
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Pô fogo no roçado também não pode, se eles vê fumaça aí eles vem [...].  Uai! eu 

falo com você que eu deixei de fazer o garimpo, que o povo falou que não deixava, 

né? O garimpo nós deixou. Dete panhava, esses povo aí tudo panhava, Avelina 

panhava, Costância [...]. Tudo nessa área aí [...]. É, uai, teve que parar, o povo 

fechou o campo [...]. Ulisses até que tem trem lá, mas não panha mais não (se 

referindo à coleta de flores). 

 

Murta ele aí, agora mesmo eu não falei com ocê que murtou meu compadre outra 

vez! [...]. Vem, a denúncia vem!  (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel 

do Indaiá, 2016). 

 

O que nos leva a crer que de fato não aceitaram, mas o parque, assim como as 

restrições determinadas e impostas por esta UC, está sobrepondo terras tradicionalmente 

ocupadas. Já nas demais comunidades essas proibições e violações são frequentes e se 

intensificaram a partir de 2007, a seguir diversas situações que foram rememoradas por essas 

mulheres e significadas por elas como: Sofrimento, medo, terror, abusos, pavor e violência.  

Ao analisar as falas das líderes comunitárias, identificamos duas principais 

questões que estão relacionadas com o processo saúde-doença desses povos: repressão da 

atividade, sobretudo a atividade de trabalho, e transtorno emocional. Questões essas 

imbricadas entre si, especialmente com o Parna das Sempre-vivas, enquanto inibidor do 

processo de organização social
29

. As especificidades de cada uma dessas questões serão 

apresentadas a seguir, no intuito de conhecer o porquê afetaram a saúde desses povos.    

Para a compreensão dos apontamentos a seguir, é importante considerar três 

questões básicas na abordagem psicológica de Vigotski (1988): as funções psicológicas 

resultam da atividade cerebral e têm um suporte biológico harmonizado pelo cultural; o 

desenvolvimento humano se estabelece nas relações sociais entre o indivíduo e o mundo 

exterior em um processo histórico; os sistemas simbólicos são os mediadores na relação ser 

humano/mundo.  

Para abarcar o processo da atividade, mergulharemos na infância dessas mulheres, 

buscando em suas falas a importância do contato com a natureza para se firmarem enquanto 

grupos sociais, e a importância desta para a constituição da vida. Vejamos nas falas abaixo: 

 

Acho que foi a época melhor da minha vida, né? A gente, na frente do rancho, tinha 

uma serra enorme, tinha um rio que a gente tomava banho o dia inteiro, tinha umas 

lagoa (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Ocê tá nos campos é aquela sensação de férias![...]. Eu pelo menos adorava ou ir 

para o campo ou campear. Eu lembro a gente chegando em casa à noite, tudo era 

festa! (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

 

 

                                                 
29

  Ver Pacheco- Oliveira (2016). 
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Pesquisadores influenciados pela teoria sociocultural de Vigotski realizam estudos 

para compreenderem como o contexto cultural afeta as primeiras interações sociais, podendo 

promover a capacidade cognitiva. A participação guiada – que pode ser entendida como a 

participação do adulto numa atividade da criança –, ajuda essa criança a estruturar-se, e 

aproxima a compreensão da criança à compreensão do próprio adulto. Este conceito foi 

inspirado na concepção que Vigotski tinha da aprendizagem como um processo 

colaborativo. A participação guiada geralmente ocorre em brincadeiras compartilhadas e 

nas atividades normais do dia a dia, quando a criança aprende informalmente as habilidades, 

o conhecimento e os valores importantes de sua cultura (PAPALIA et al., 2013). Nos trechos 

de falas a seguir, é possível perceber o simbólico cultural pulsando nas brincadeiras das 

crianças.  

 

Até pouco tempo eu entendia que os campos era o mundo pra mim, porque eu passei 

minha infância toda lá (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São 

Domingos, 2016). 

 

Uai, é! Quando era festa a gente bebia cachaça, e nois era novo, nós fazia com água, 

ai nós cortava um cabo de taquara e punha no fogo e nós desenhava o santo assim no 

papel, e punha no pau e levantava o mastro (Maria Helena, Comunidade Quilombola 

Quartel do Indaiá, 2017). 

 

A gente era aquela brincadeira, nós gostava de andar no campo, tomar banho no rio, 

subir na serra, tudo a gente fazia. A gente subia numa serra, cê prestava atenção né, 

tudo que cê via ali, era planta, era uma planta diferente, era um capim diferente, era 

um desenho que tinha na pedra (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 

 

Um estudo realizado com cuidadores e crianças de culturas diferentes e em 

diferentes ambientes (urbano, rural e urbano/rural), sobre a prática de educar, demostra que as 

diferenças culturais afetam os tipos de participação guiada. As crianças que viam a mãe 

costurar e participavam do trabalho no campo, costumavam brincar sozinhas ou com irmãos 

mais velhos, enquanto as mães estavam por perto realizando suas atividades. Já as crianças 

que tinham cuidadores em tempo integral, interagiam com os adultos a partir das brincadeiras 

infantis, e não no trabalho. Nesse caso, as brincadeiras eram motivadas e administradas pelos 

cuidadores através dos elogios e entusiasmo. Com essa comparação, Rogoff nos mostra que 

embora existam diversas maneiras que possibilitem às crianças o aprender, todas aprendem o 

que precisam aprender para serem adultos ativos/eficazes em sua cultura (ROGOFF et al., 

1993 apud PAPALIA et al., 2013). 

 

Não tinha aquilo, cê tem que panhar flor, cê vai panhar. Não, a gente ia porque 

gostava [...]. Então assim, qual idade eu não sei, talvez uns 8 a 9 anos, já ia pro 

campo e eu não sentia talvez pesado porque a gente fazia o que dava conta [...]. Pois 
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é, eu acho que não tem muito esse tempo, porque pra gente tudo era festa. Tudo era 

brincadeira! (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2016).  

 

A gente ficava brincando nisso o dia inteiro, num rio bem na frente do rancho. E 

tinha uma serra que a gente escalava ela pra brincar lá em cima, era duas serra, uma 

na frente e outra do lado [...]. Os meninos tudo piquinininho com seis anos, dez 

anos, tudo escalando a serra pra brincar [...]. Fazia casinha la em cima, brincava e 

tinha uma serra muito bonita na frente do rancho, que chama Serra do Galho 

(Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

 

Ao utilizar como exemplo a própria família, Maria de Fátima, que possui muitos 

irmãos, nos permite apreender em suas falas a diferença que existe no desenvolvimento 

humano entre os irmãos, os que cresceram imersos nos campos e os que tiveram uma menor 

relação com esse espaço. 

 

Eu muitas vezes pego como referência a minha família, que eu tive em casa [...]. A 

gente conversa muito lá em casa, e mãe acha que tem muito disso assim, não ter 

precisado enfrentar o mundo igual a gente enfrentou, e eles foram poupados de 

muitas coisas e muitas dessas coisas foi de ficar no campo [...]. A gente tinha uma 

autonomia, uma liberdade muito grande de sair pro campo, a gente ia sozinho 

enquanto crianças, ia pro meio do mato, ia pro rio [...]. Eu lembro de eu aprender a 

nadar e eu quase morri afogada e mãe nunca ficou sabendo disso, por que eu tive 

que aprender a nadar ali a força (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos 

São Domingos, 2017).  

 

Os mais novos não tiveram isso, então assim, pra ir pro rio tinha que ir alguém com 

eles, ia um mais velho com esses meninos. E a gente não tinha quem acompanhar 

pra ir pro meio do mato [...]. A gente aprendeu a se virar, eu aprendi a matar cobra 

eu tinha 8 anos [...]. Eu lembro que eu com oito anos, eu pedi a minha irmã de 

quatro (anos) [...]. Eu pedi ela pra vigiar a cobra pra mim, enquanto eu ia buscar 

um pau [...]. Eu acho que isso foi muito importante, esse contato, essa 

independência, a resolver os nossos problemas [...]. Eu acho que a gente tinha isso e 

que hoje a gente perde muito [...]. Os melhores ensinamentos que eu tive na minha 

vida foram nos campos (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São 

Domingos, 2017). 

 

 Assim também é para Geralda, que compara as crianças de mesma família, 

umas educadas na cidade e outras que cresceram em contato com a natureza, em 

comunidade, ou seja, em companhia da mãe, do pai, dos irmãos, primos, tios e outros laços 

de parentescos.   

 
Hoje as crianças tem tudo e não dá valor a nada do que tem. Se ocê dá eles um 

tablet, amanhã eles querem um computador [...]. E naquela época as brincadeiras da 

gente era só com coisa da natureza, né? [...]. Pra gente aquilo ali foi, nossa! Acho 

que foi a infância... se me perguntar acho que daria para escrever um livro. Tão 

bacana que foi minha infância com meus irmãos e os primos. Nossa! Foi muito 

bom! (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

É, hoje as crianças de hoje não dão valor pra essas coisas não [...]. pergunta se eles 

conhecem um tipo de animal que fica lá no campo, tipo de passarinho, eles não sabe 
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de nada, eles não conhece nada [...]. Eles conhece o que eles ver na tela do 

computador (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Transcende pras pessoas, porque se as pessoas, as crianças que já cresce tendo 

respeito pelos animais, eles já cresce pessoas que respeita (Geralda Soares, 

Comunidade de Macacos, 2016). 

 

De fato, as brincadeiras que aparecem nas falas das mulheres influenciam no 

desenvolvimento humano do indivíduo. Para melhor compreender essa relação das 

brincadeiras com o desenvolvimento cognitivo, utilizaremos novamente as bases teóricas de  

Vigotski (1991), ao trazer a temática do brincar em seus escritos, afirma que a criança pode, 

por meio da brincadeira, aprender a resolver problemas, pois se projetará na condição de 

adulto e realizará a troca e o reconhecimento de papéis existentes para determinados grupos 

sociais nos quais elas se inserem. Além disso, poderá aprender regras básicas de convivência, 

conceitos, dentre outros, e assim será estimulada a construir processos essenciais para seu 

desenvolvimento. 

 

Nós nuuunca entremos na água de Macacos que era de beber pra brincar ou pra [...]. 

nunca ninguém entrou naquela água pra brincar, porque sabia que aquela água era de 

beber. E os de fora já foi tudo chegando e entrando. (Geralda Soares, Comunidade 

de Macacos, 2016). 

 

Para Vigotski, é nas brincadeiras e através do brinquedo que a criança 

compreende os significados não só das palavras, mas também do objeto que ele designa em 

sua brincadeira. A criança vê o brinquedo primeiramente, com um significado alienado à 

situação real, posteriormente “ela faz o que mais gosta, porque o brinquedo está unido ao 

prazer” (1998, p. 130). 

A relação que as crianças mantinham com a natureza também está 

relacionada com a Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), defendido por Vigotski, o 

qual buscou entender como os processos sociais e culturais orientam o desenvolvimento 

cognitivo da criança. A teoria sociocultural de  Vigotski (1978) enfatiza o envolvimento 

ativo da criança com seu ambiente e, percebe o crescimento cognitivo como um processo 

colaborativo. As pessoas, segundo  Vigotski, aprendem por meio da interação social. Elas 

adquirem habilidades cognitivas como parte de sua indução a um modo de vida. Atividades 

compartilhadas ajudam a criança a internalizar os modos de pensar da sociedade, cujos 

hábitos passam a ser os seus.  Vigotski deu ênfase especial à linguagem, não simplesmente 

como uma expressão do conhecimento e do pensamento, mas como um meio essencial para 

aprender pensar o mundo. Vejamos nas falas a seguir: 
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A gente já sabe que onde tem água a gente não pode desmatar, né? Meu pai sempre 

ensinava nós, onde tem um pau de Umbaúba meu pai falava: “Oh menino não roça 

ai não que esse pau de Umbaúba é onde tem água”. É uai? (Maria Helena, 

Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 

 

E a gente cresceu ali no mato, se tinha um bichinho. Nossa senhora! Aquilo a gente 

ficava olhando ele lá [...]. Nós tinha na onde a gente tomava banho e tinha umas 

tartarugas e uns patinho que ficava, aquilo ali a gente ficava horas olhando o patinho 

nadar em cima e voltando [...]. nós, a gente, achava aquilo bonito e não era pro cê 

pegar e levar pra casa. Que ocê sabe que ele tinha que ficar era solto [...]. ficava 

encantado olhando os bichos, mas nunca tivemos aquela coisa de querer eles ali 

preso, pra gente ficar vendo, não! (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 
É um período que deixa muitas saudades, que foi um tempo, foi o melhor tempo da 

minha vida. E não pelo fato de ser só criança, e não ter responsabilidade, não, mas é 

porque era um tempo de convivência com família, eu acho que era muito mais 

próxima (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

 

 

Para Vigotski o meio onde a pessoa se desenvolve influencia na forma como essa 

pessoa irá internalizar o processo de aprendizagem. Nesse caso, os aprendizados e os limites 

são organizados e construídos a partir do contato com a natureza.  A natureza enquanto 

orientação é muito eficaz para ajudar a criança a atravessar a ZDP, ou seja, a distância entre o 

que ela já é capaz de fazer sozinha e o que pode realizar com assistência.  Vigotski acreditava 

que as brincadeiras ocorrem com frequência na ZDP, forçando as habilidades da criança até 

seu limite. O brinquedo e as brincadeiras proporcionam às crianças uma grande quantidade de 

suporte que permite a essas crianças alcançarem a extremidade mais alta de sua ZDP.  

Ao levar em consideração essa teoria do desenvolvimento cognitivo das crianças, 

percebe-se que nos espaços onde as mães e os pais realizam suas atividades, são os mesmos 

espaços que essas crianças desenvolvem suas habilidades, através das brincadeiras, que são 

sempre coletivas, vejamos nas falas a seguir. 

  

A infância era uma liberdade total! [...]. As pessoas muitas vezes perguntam e é uma 

coisa que a gente não percebe, é uma coisa que nunca tinha pensado nisso. E é um 

fato que eu nunca pensei, se eu me sentir em algum momento na vida sendo 

explorada, ter exploração infantil [...]. E a gente não sentia isso! [...] Não tinha muito 

isso de pensar assim: Ocê sentiu em algum momento que era um trabalho infantil? 

[...]. E eu nunca tinha pensado nisso até pouco tempo, até alguém me perguntar [...]. 

Não! Eu sempre trabalhei, eu acho que com isso a gente aprende a valorizar (Maria 

de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

 

Ôh época boa! Juntava nós, os filhos do meu tio que tinha um rancho pertinho, os 

filho da madrinha, nós juntava todo mundo e era uma infância o dia inteiro [...]. Era 

uma época que a gente não tinha, lá não tinha nem luz, não tinha brinquedo nenhum, 

e eu acho que era a época mais feliz (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 

2016). 
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Como já apontado, a perspectiva sócio-histórica compreende o ser humano como 

um ser essencialmente cultural, historicamente constituído e que está em constante interação 

com os outros. Desta forma, a produção e a transmissão da cultura acontecem por meio da 

mediação simbólica, o que só se torna possível por conta da atividade da linguagem. Para 

Vigotski (1991), o brinquedo influencia significativamente no desenvolvimento de uma 

criança. No brinquedo, o pensamento está separado dos objetos e a ação surge das ideias e não 

das coisas: um pedaço de madeira torna-se um boneco e um cabo de vassoura torna-se um 

cavalo. O brinquedo é um fator muito importante nas transformações internas do 

desenvolvimento da criança. 

 

Burrinha que rincha, você já ouviu falar dela? La em Curralinho vocês nunca fez 

não? Põe mamona, a mamona a gente fazia o buraco e fincava o pau e muntava a 

lenha e rinchava heeeeeeeee (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do 

Indaiá, 2017). 

 

Nesse sentido, além do brincar ser sinônimo de vida, alegria e felicidade para 

essas crianças é, também, o meio pelo qual elas conhecem, se expressam e evoluem como ser 

humano ativo. Pois as brincadeiras atuam como instrumento importante na aprendizagem, no 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social das crianças. Para Friedmann (1996), as 

brincadeiras fazem parte do patrimônio lúdico cultural e traduzem valores, costumes, formas 

de pensamento e ensinamentos. Nesse sentido, o brincar é visto como um direito da criança, 

pois é essa atividade que integra a vida social de uma criança. O medo dessa interrupção é 

expresso nas falas de Maria de Fátima. 

 
E outra eu tenho medo de minha filha não poder viver o que eu vivi lá nos campos. 

Mesmo que não vá morar lá, mas passar um período lá, uma coisa que eu sempre 

sonhei pra ela, e eu tenho medo de isso não ser possível (Maria de Fátima, São João 

da Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

 

O Parque transformou o cotidiano dessas crianças, que passaram a viver em 

periferias urbanas acompanhando os pais – que foram em busca de trabalho para garantir a 

subsistência da família – e, com isso, muitas brincadeiras foram interrompidas e/ou limitadas 

como o banho de rio, degustar as frutas nos seus respectivos pés, e todas as brincadeiras que 

eram desenvolvidas nesses espaços naturais. Podendo comprometer o desenvolvimento 

cognitivo dessas crianças, que em vez de livres e conectas com a natureza, veem-se 

encurraladas nas limitações dos espaços físicos das periferias urbanas, distantes da 

coletividade que constitui o processo histórico delas.   
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Quando crescemos, essa relação do brincar é transferida para as nossas atividades 

diárias, que nos dizeres de Leontiev “é o sopro vital”, ou seja, é o que dá sentido do viver. 

Sejam atividades ao realizar partos, benzeções, apanhando flores, frutos, lenha, plantas 

medicinais, garimpando, plantando roça, manejo do gado, realizando atividades domésticas, 

atividades de cuidados ou simplesmente pelo fato de querer ouvir os sons da natureza, as 

cantigas dos pássaros, o aroma do campo, tudo isso são atividades que foram ressignificadas 

para dar sentido à vida desses povos. É essa multiplicidade de atividades que constitui a 

existência desses povos no processo histórico. 

 
Era no caxixe, era! Até agora depois que eu casei eu tocava diamante, essa casa 

minha foi feita com diamante, que nóis tirou na terra, a cata tá lá.[...] É bacana! eu 

gosto, eu sou doida com garimpo, minha filha! Aqui o que nós vivia era de garimpo, 

cortava a cuia, panhava a casquinha, pra nóis vender, mais depois acabou tudo! 

Casquinha de coresma que dava, aí ela dava um cacho e nóis panhava e cortava essa 

ripa de coco indaí pra vender (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do 

Indaiá, 2016). 

 

Ah, uma semana, era mais ou menos assim, uma semana, quinze dias, as vezes ia 

ficava uns dias, vinha trazer a flor que panhou [...]. Aí, quando começava a nascer 

vinha pra capinar e tirar o mato das plantas, e aí depois para colher.[...]. É, soltava o 

gado, a sempre viva, a roça, né? E eram essas as atividades que tinha lá [...]. Tudo 

um pouco, e a sempre viva era o ano inteiro, né? [...]. que ocê saia feliz com seu 

feixe de sempre viva. (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Lá em Macaco, a maioria mexia, era roça, garimpo e a sempre viva. A roça era mais 

pro consumo da família, tinha pouca, era... Mexia com gado, um gadinho na porta, a 

roça, e o garimpo (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

A atividade, sobretudo a atividade de trabalho
30

 (atividade prática e consciente), é 

o aporte humano que garante a sobrevivência da espécie e satisfaz as necessidades biológicas, 

psicológicas e sociais. Para atingir esse objetivo, o ser humano através da atividade que 

exerce, atua sobre si, sobre os outros humanos/mulheres, e sobre a natureza, produzindo seus 

meios de vida e indiretamente sua própria vida material (MURTA, 2008).   

Para Leontiev (1979), a atividade está sempre ligada ao motivo, ou seja, nessa 

concepção, a atividade é entendida como aquilo que impulsiona, direciona e motiva o sujeito 

a buscar, satisfazer suas necessidades. Ao realizar as atividades de trabalho, sobretudo o 

extrativismo de apanhar flor, e as demais atividades a ela relacionadas, esses povos nutrem a 

esperança de sobreviver na sociedade, e também a de poder fazer parte dela.  

                                                 
30

 O trabalho como atividade, é uma atividade objetivadora, ou seja, que exterioriza, materializa e produz 

objetivamente a realidade humana material e simbólica (ROSSLER, 2007, P.96). 
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Para Yves Clot (2006)
31

, uma das questões principais ao se tratar de atividade de 

trabalho, é a possibilidade de fazer parte dela, caso contrário, o indivíduo sente-se ocioso. A 

ociosidade para Clot é umas das maiores fontes de psicopatologia social, podendo vir a tornar-

se psicopatologia do trabalho, já que a ociosidade se expressa na amputação do poder de agir 

sobre a sua própria atividade. 

  

[...] Ela chora toda vez que fala na sempre-viva ela chora, chora muito [...]. Chora, 

só ocê falar na sempre-viva ela chora, porque viveu a vida toda e ela foi lá nu, nu 

dentro do Parque, né? [...]. Mas Eliana chorou tanto, tanto, dá um aperto no peito, dá 

uma angústia docê vê ali aqueles campo que ocê passava (Geralda Soares, 

Comunidade de Macacos, 2016). 

 
Eles tinha panhado uma picape de coisa, eles queimaro tudo, queimaro o rancho [...]. 

Eles num tá nem aí pro... pra gente, pro ser humano, pras comunidade (Geralda 

Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Porque antigamente era tudo aberto, todo mundo usava o que eles pudesse usar [...]. 

Tinha nada, podia tocar garimpo manual, hoje não pode tocar garimpo manual. É, 

uai, é difícil! [...]. Eu sinto muito, uai! Eu agora até pouco tempo tava aí andando pra 

baixo com peneira na cabeça (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do 

Indaiá, 2016). 

 

Então assim, foi uma época que parou todas as atividades, as pessoas tinha medo do 

carro branco. Eu falo assim é homens, não é criança, não! É homens, mulheres que 

ficou com esse medo (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São 

Domingos, 2016). 

 

Levando em consideração Clot (2006), na produção da psicopatologia do trabalho, 

esse sofrimento relatado nas falas das mulheres é um dos sintomas apresentados por esses 

povos em função da atividade contrariada ou reprimida, em outros termos, é o impedimento 

do desenvolvimento humano desses. “Trata-se então de uma amputação do poder de agir, que 

proíbe os sujeitos de disporem de suas ações, que não os deixa transformar seu vivido em 

recurso de vivência de uma nova experiência” (p. 9-10). 

 

Acho que a vontade é tanta que elas ainda acha que elas ainda güenta ainda [...]. E 

quem viveu lá a vida toda? Criou os filhos, os pai e tudo [...], não entendia que ela 

(se referindo à  mãe) não podia mais, que ela não podia entrá e coletá a sempre-viva, 

ela queria entrá lá dentro pra panhá, porque ela num conformava (Geralda Soares, 

Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Além de submeter esses povos ao desenvolvimento de psicopatologias em 

consequência do sofrimento causado pela atividade reprimida e contrariada, corre-se o risco 

                                                 
31

 Yves Clot é Professor Doutor responsável pela Clínica da Atividade no laboratório de Psicologia do 

Concervatoire National des Art e Métiers – CNAM, Paris/França. Desenvolveu o método para análise da 

atividade que realiza denominado clínica da Atividade (MURTA, 2008).  
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de amputar todo o conhecimento atribuído às atividades que compõe o existir desses povos. 

Para Clot (2006), há um patrimônio social incorporado pelas técnicas, pelas regras, pelas 

terminologias, que conserva a memória das atividades, na qual ele nomeia de gênero das 

atividades. Nos seus dizeres:  

 

Meio de ação para cada um, é também história de um grupo e memória impessoal de 

um local de trabalho. Se trata das atividades ligadas a uma situação, das maneiras de 

“aprender” as coisas e as pessoas num determinado meio. A esse título, como 

instrumento social da ação, o gênero conserva a história. Ele é constitutivo da 

atividade pessoal que se realiza através dele [...]. Existem instrumentos sociais da 

ação que a re-organizam na forma de regras impessoais de uso e troca. Esses 

instrumentos constituem a dimensão “genérica” da atividade individual (CLOT, 

2006).  

  

 

 Em seus estudos, Clot (2006) desvela que o gênero da atividade não é ensinado 

e nem treinado, ele se aprende no acontecer da própria atividade, na maioria das vezes no 

enfrentamento das dificuldades, pois tem a característica de superar os imprevistos e as 

disfunções devido ao acúmulo das experiências coletivas, denominadas por ele de gênero 

profissional realizado. É esse patrimônio social incorporado pelas técnicas, pelas regras, pelas 

terminologias imbuídas no gênero da atividade, que retém a memória das atividades. Nas falas 

de Maria Helena é possível identificar a complexidade imbuída no gênero da atividade de 

garimpar, exercida por sua família. 

 

Não, era assim a céu aberto, era debaixo da serra que nós ia embora, ia tirando o 

paio e amontoava lá, depois saía de dentro da serra, punha  água na canoa, mexia, 

tirava o rimerinho, depois apurava o ouro, depois pegava a peneira pra lavar o 

rimerinho. Era gostoso! (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 

2017). 

 

 

Ao considerar os apontamentos de Clot (2006), o gênero da atividade de trabalho 

é coletivo, e está mantido na memória, tendo a função de articular as atividades 

concretizadas
32

, por esses povos, com o modo de funcionar do complexo sistema de 

atividades. Sobretudo, com os diversos saberes incorporados nesta complexidade de sistemas 

de atividades.  

Agora, a pessoa que fez um concurso público e nunca teve convivência nenhuma 

com ninguém da roça, chega na roça, ele acha que ele sabe que as pessoa tem que 

obedecer [...]. Eles acha que como eles estudou e passô num concurso público, eles 

acha que eles sabe mais que o povo da roça [...]. Eu falei com ele: Ô Jerônimo, o 

jeito que esse cara veio lá num sei da onde que é da Suíça, pra ajudá ocê a queimá, 

                                                 
32

 Para melhor compreensão desse tema sugerimos a leitura da obra de Yves Clot, A função Psicológica do 

Trabalho.  (CLOT, 2006) 
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pra ensiná ocês a queimar, é o jeito que meu pai queimou a vida inteira (Geralda 

Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

É capueira que a gente roça. Eu roço, a gente roça e faz o picadinho né, faz um acero 

e taca fogo. Tem hora pra queima, meio dia você não pode por fogo ou la pras três 

hora pra não cair no mato. Não pode não cair no mato, se cair no mato a gente 

queima o mato todo. E so na área que a gente roça [...]. Aprendi com meu pai. Ele 

fazia o acervo e mandava nós tacá fogo, mais eu tenho pavor de fogo [...]. Explicava 

nois pra fazer o acero bem, pra não cair no mato, pra não destruir o mato por que 

fogo destrói tudo, né?  Ele explicava nois direitinho. Ele falava por que distroi o 

mato tudo, ai seca os pau todo ai, ele fala que não podia queima a mata todo não, era 

isso que ele explicava nois (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do 

Indaiá, 2017).  

 

 

O gênero da atividade organiza o encontro do sujeito com seus próprios limites, 

quando há deterioração do gênero da atividade, a ação de cada indivíduo é desregulada, 

colocando o coletivo à deriva, por não ter ninguém a apoiar. Ao proibir as atividades 

constituídas historicamente, poderá comprometer o desenvolvimento do gênero e 

consequentemente deteriorará, colocando todo o patrimônio histórico-cultural daquela 

atividade à deriva, sob o risco de se perder, ou seja, o acúmulo de conhecimento será 

amputado e impedido.  

A atividade de trabalho, até então realizada por esses povos, era dotada de 

autonomia, e ainda assumiam o papel de coparticipação na e da produção dos conhecimentos 

envolvidos nas atividades realizadas. Sobretudo, no apanhar flores e outros produtos do 

extrativismo, faiscar
33

 (garimpar), práticas de cuidados com a saúde, agricultura, educar, 

cuidados, dentre outras atividades relacionadas com os ambientes que passaram a ser 

delimitados pelo Parna das Sempre-vivas. 

 

O avô dessa aqui, no campo dos Tavares aí, nunca trabalhou pros outros, tudo no 

garimpo. Nós tudo, ninguém trabalhava pros outros. O que trabalhou nessa 

escravidão pra esse povo de Peçanha foi os mais velhos e pronto. Aí logo que eles 

entendeu por gente, foi garimpar [...]. Ah, menina, o garimpo era bom demais! Olha 

pra você vê, meu pai criou quatorze (14) filhos, no garimpo (Maria Helena, 

Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2016). 

 

Aqui vimos a importância da atividade de trabalho ao proporcionar a esses povos 

possibilidades de realização e de inserção no espaço sociopolítico. Essa valorização da 

atividade de trabalho vai ao encontro dos estudos de Yves Clot, que após anos de pesquisa 

obteve resultados que lhe permitem concluir que o trabalho preenche uma função psicológica 

exclusiva. Assim, o trabalho exerce um papel singular no desenvolvimento pessoal, na 

                                                 
33

 Faiscar é um termo utilizado na região para definir a atividade de garimpar, realizada de forma artesanal, ou 

seja, aquela que utiliza as técnicas de conhecimento tradicional como uso de instrumentos/ferramentas manuais, 

tais como bateia, pá, enxada, peneira.  
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construção do próprio valor, pois além de contribuir na constituição do indivíduo enquanto ser 

sociohistórico, mantém vivo o patrimônio histórico-cultural.  

Com a implantação do Parna das Sempre-vivas, alguns desses povos deixaram de 

cocriar suas respectivas atividades de trabalho, passando então a exercer atividades que são 

desempenhadas a partir da deliberação de tarefas, sobretudo, as pessoas que migraram para as 

cidades em busca de sobrevivência. De acordo com Murta (2008), a tarefa ao ser autorizada 

ela é sempre imposta e, portanto, exterior, determinada por alguém, o que pode levar ao 

constrangimento de quem a executa. Nas falas a seguir identificamos alguns desses 

constrangimentos.  

 

E com a criação do parque, aí veio as proibições, e muita gente teve que sair pra 

fora, ir pra cidades grandes tentar a vida. Estão sofrendo por que eu acho que cidade 

grande é mais uma ilusão, principalmente, pra quem não tem estudo [...]. Ocê achar 

que cê vai melhorar de vida [...]. Pra lá cê ganha melhor financeiramente,  cê perde 

muito em qualidade de vida [...]. Uma que a luta lá é muito grande. Procê conseguir 

emprego que pague bem, hoje em dia, cê tem que estudar, e a maioria é analfabeto. 

Então cê vai pra lá, ocê sofre muito, rala muito, trabalha muito, ganha pouco (Maria 

de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

 

Ao migrar para outras regiões em busca de trabalho, esses povos são expostos a 

um conjunto de vulnerabilidades em qualquer atividade que venha a ser nova, pois o gênero 

profissional é desconhecido. 

 
Felizes, eu acho que ninguém [...]. Quem morou no campo eu acho que é muito difícil 

adaptar à vida da cidade, e o sonho é voltar [...]. Então eu acho que mantém as pessoas 

que foram pra cidades [...]. Eu acho, que é a esperança de um dia poder voltar. Então 

assim, relatos de pessoas que choram até hoje só de falar de campo, então assim, o que 

mantém é o sonho de voltar pros campos (Maria de Fátima, São João da 

Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

 

Se tivesse trabaio pros filhos ta tudo unido perto da gente era uma beleza, não precisar 

de ninguém sair pra fora (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 

2016). 

 

Considerando a concepção da atividade como função motivadora do 

comportamento humano, na relação com o mundo, ao retirar desses povos as terras 

tradicionalmente ocupadas, na qual viviam em uma relação simbiótica e dialética ser humano-

natureza, e impor uma área delimitada e impregnada de restrições, confina o processo de 

transformação dessa região, limitando sobremaneira o comportamento humano. Já que esses 

povos se realizam na e pela atividade de trabalho, sobretudo o extrativismo de flores sempre-
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vivas, e centenas de outros produtos extraídos dessa porção do cerrado, assim como o 

garimpo, a agricultura, a pesca, dentre outras atividades historicamente realizadas.  

Podemos entender, então, que a vida desses povos sem as atividades que os 

constituíram historicamente, perdeu a motivação. Como vimos, o indivíduo se constitui na e 

pela atividade, de tal forma que sua existência está intrínseca à realização de suas atividades. 

Nesse sentido, ao romper com as atividades exercidas historicamente, rompe-se igualmente 

com o existir dos indivíduos em todas as suas expressões – a historicidade social, a ideologia, 

as relações sociais e o modo de produção.  Esse rompimento gera sofrimento, ruptura do 

conhecimento milenar e, consequentemente, leva ao processo de adoecimento.  

As correlações entre o Parna das Sempre-vivas com o processo de adoecimento 

desses povos, estão explícitas em diversos trechos de falas. Ao perguntar para Maria de 

Fátima se o parque influenciou na saúde dessas pessoas ouvimos: Com certeza, e muito! E 

negativamente, influenciou e muito.  O Parque para essas mulheres é sinônimo de sofrimento 

e o medo é um deles. É medo de perder a casa, é medo de perder o território, é medo de não 

dar conta de sustentar os filhos. Aí isso foi depressão, foi morte como consequência disso. E 

esse medo ainda traz influências negativas para a vida dessas pessoas. Isso teve uma 

consequência muito séria que é esse medo que as pessoas têm de ver um carro branco. 

Imagina você viver em constante medo, gente! (Maria de Fátima, São João da 

Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

O mesmo questionamento foi feito para Geralda, que relaciona o sofrimento ao 

Parna Sempre-viva, e também à perda da liberdade, as pessoas passaram a se sentirem 

aprisionadas. Muita relação, muitas, têm muita relação com o Parque, porque as pessoa ficou 

assim, tipo que meio aprisionado, né? [...]. E outro sofrimento é aquele, é ocê num ter 

liberdade nem na comunidade, porque nossa comunidade tá no entorno
34

 do parque.  Para 

essas mulheres, a falta da liberdade, o ócio, a sensação de viver aprisionados tem levado ao 

adoecimento: Eu acho que hoje tirô muito a liberdade das pessoas, a pessoa ficô até mais 

doente depois disso [...]. Quê que ces qué, que a gente fica sentado em cima da pedra 

olhando a sempre viva lá? Olhando as coisa e passano necessidade? (Geralda Soares, 

Comunidade de Macacos, 2017). 

 
Antigamente as pessoas tinha mais liberdade de saí, de entrá, de fazer, né? Hoje num 

tem. Cê tá lá na roça, o carro do IBAMA tá passano, do ICMBio tá passano na sua 
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  É importante destacar que embora as comunidades estejam localizadas no entorno da área delimitada pelo 

Parna das Sempre-vivas, os espaços/território de uso está dentro da área delimitada. O uso dessa área era 

caracterizado pelo “uso comum”. Ou seja, diversas famílias usam de comum acordo a mesma área.  
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porta a todo instante. Cê tem que ficá ali, parece que ocê tá preso sem pudê fazê 

nada [...]. Hoje tem pessoa lá que trabaiô a vida inteira e hoje tá lá com pobrema de 

saúde, a pessoa ficô assim que meio aprisionada (Geralda Soares, Comunidade de 

Macacos, 2016). 

 

São os tipos de sofrimento que leva as pessoas a ficar triste, ter a depressão, dar 

problema de pressão alta, um monte de coisa (Geralda Soares, Comunidade de 

Macacos, 2016). 

 

Correlação semelhante é feita por Maria Helena, embora ela não admita ter medo 

das implicações do Parna Sempre-viva, apreendemos em diversas falas suas a implicação 

desse medo e, também, as estratégias de lidar com a situação. Ela reconhece que muitas 

pessoas carregam fortemente o sentimento de viver em constante medo e cismado – 

Prejudica, a pessoa tem cisma de tudo, até uma polícia que o povo vê, o povo tem medo. Eu 

não tenho medo não! Mais muita gente tem medo do parque. Esse medo está relacionado aos 

atos de violência que já ocorreram – Ocê viu? Queria matar todo mundo aí [...]. É uai! 

aquela que pegava os outros e cortava de couro!  

 

Pesquisadora Aremita: Ocê falou também que a gente adoece quando tem cisma, 

fala um pouquinho mais sobre isso. Porque você acha que quando a gente tem cisma 

a gente adoece? 

Maria Helena: Às vezes a pessoa vai lá, vê um trem e põe na sua cabeça. Às vezes é 

algum bicho que morde, aí a pessoa fala: ahh ocê vai morrer com essa doença! Então 

a gente preocupa, vai pondo na cabeça aquela cisma. Ah, eu vou morrer com isso! 

Então a gente adoece. Adoece aí, cai e morre ou vai internar, mas não é doença, é 

preocupação que a pessoa tem. Eu não tenho preocupação com nada! 

Pesquisadora Aremita: Então você acha que a preocupação faz as pessoas 

adoecerem?  

Maria Helena: Faz! Preocupação demais faz. 

Maria Helena: Prejudica, a pessoa tem cisma de tudo, até uma polícia que o povo 

vê, o povo tem medo [...].  Mas pode não, adoece, né [...] Eu não tem medo não.  

 

 

Maria Helena evita sentir o medo, no entanto, veremos a seguir que ela 

juntamente com a família deixa de realizar certas atividades exatamente pelo medo de ser 

pega, medo da multa, medo esse significado por Maria Helena, ora por cisma, ora por 

preocupação, que por consequência leva ao adoecimento – pode não, adoece, né? 

Essa é a estratégia que Maria Helena construiu para lidar com as questões que 

podem influenciar no processo de adoecimento. No entanto, reconhece que em muitas 

situações essa estratégia ainda é rompida pelas regras de fiscalização exercida pela equipe 

técnica que atua no gerenciamento do parque. Ao buscar compreender qual a estratégia que 

utilizam para plantar as roças, provedoras da grande maioria dos produtos consumidos na 

alimentação da família, ouvimos que o medo da multa impede de realizar tal atividade. Nesse 
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caso, a multa está relacionada também ao rompimento com o sentimento de honra subjetivado 

por esses povos.  

Uai! Consegue porque vou dar um tempo, porque eu não quero multa, né? Vai que 

eu tô lá mexendo, eles chega lá, eu brigo com eles, mais a multa vem, né? E eu que 

já não tenho multa em canto nenhum fica mal visto, né? (Maria Helena, 

Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2017).  

 

Além de Maria Helena, as outras mulheres também demostraram em suas falas 

indícios do comprometimento da segurança e soberania alimentar desses povos, pois ao 

reprimir as atividades, compromete, igualmente, as estratégias de produção de alimento.  

Vejamos nos trechos de falas a seguir como a implantação do parque influenciou, 

negativamente, na soberania alimentar desses povos da cordilheira do espinhaço, em 

consequência das atividades reprimidas:  

 

Questão das pessoas proibir até a roça que é de alimentação, cortar cerca da roça, 

corta! Assim, proibir de todas as formas o meio de vida que era da panha da flor, e 

por meio da plantação que era roça de toco (Maria de Fátima, São João da 

Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

Hoje as coisas que ocê plantava lá na roça quase ninguém planta mais [...]. O feijão 

é comprado, o fubá que ninguém gostava de fubá comprado, hoje todo mundo quase 

usa, ninguém gostava de açúcar, era rapadura, hoje ninguém usa mais [...]. A carne, 

a gente não comprava carne, era difícil cê comprar carne fresca, comprava era carne 

salgada, as carnes vinha do sertão [...]. Os tropeiros trazia carne, toucinho, ninguém 

comia óleo, comia toicinho, era gordura de toicinho, agora essas coisas acabou tudo 

(Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Eu planto, mais acho que esse ano eu não vou planta não. Ano passado eu plantei, 

ano passado eu plantei feijão, milho, esse ano vô vê, né? Com esse homem que esta 

andando aí, igual eu tô falando com ocê, não sei se vai dá pra mim queimar o meu 

roçado, né? Eu tô achando que não vai dá trégua não [...]. E se ele chegar lá e ver eu 

pôndo fogo, eu não fico pra traz, né? Aí eu vou encima deles também (Maria 

Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2016). 

 

Primeiro fazia o roçado, que era roçar um pedaço, acerar ao redor pro fogo não saí e 

queimar aquela parte, juntar madeira para fazer a cerca, né? E plantar a roça [...]. Era 

aqueles pau que roçava para fazer a plantação, aquela madeira mesmo já fazia a 

cerca (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Eles iam panhar sempre viva, na época da roça ia plantar a roça, e os meninos tava 

ali ajudando, era semeando o feijão ou o milho (Geralda Soares, Comunidade de 

Macacos, 2016). 

 

Além dos alimentos cultivados nas roças, também consumiam cotidianamente 

alimentos proveniente do extrativismo, e as frutas dos quintais. 

 
Era ir a pé nos coqueiros pegar coco e quebrar. Eles plantavam milho na porta pra 

gente pegar pra fazer [...]. O milho da porta era pra comer e o outro para fazer fubá, 

e o da porta era pra assar, fazer cozido (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 

2016). 
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Éh, essas coisas: leite, fazia doce, fazia requeijão [...]. Nós levantava cedo e pai já 

tava lá com leite com angu lá [...]. Esse fubá que a gente compra, ocê faz, mais não 

fica gostoso igual aquele (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Ele moía o milho lá. Aquele fubá ocê misturava com rapadura e não fazia nem era 

com açúcar, era com rapadura, molhava ele com rapadura, punha uma pitadinha de 

sal e punha era mais banha de porco ou manteiga, quando a gente fazia manteiga, e 

punha na panela pra cozinhar (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Tinha o cuscuz que era feito também assim, só que era com queijo [...]. Éh, naquela 

época comia isso tudo, era isso, era angu doce [...]. Era angu doce, era essas coisas, 

era requeijão, nós fazia muito requeijão, mas hoje as crianças de hoje não come nada 

dessas coisas, né? (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Era milho, mandioca, feijão, era o que mais plantava [...]. Plantava melancia, 

abóbora, maxixe, era amendoim, essas coisas [...]. Aquelas plantações de roça 

mesmo acabou tudo! Alguém que tem assim terreno e quintal grande que planta 

alguma coisa (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Ao se falar em segurança e soberania alimentar, é indispensável conhecer a 

procedência das sementes utilizadas para a produção do alimento. As sementes crioulas, que 

também recebe nomes variados, às vezes, denominada de “semente da gente”, “semente dos 

antigos”, “semente nossa”, são guardadas de um ano para o outro, e repassadas de geração a 

geração. Nos dizeres de Maria Helena - Não, a semente é nossa mesmo, a gente dibúia, vai 

despontando e guarda. É semente antiga, minina! Por que aquele milho tinto não presta, né? 

Elas são de extrema importância para garantir a segurança e soberania alimentar, 

pois são sementes que ao longo da história foram selecionadas e melhoradas geneticamente 

pelos/as próprios/as agricultores/as. A semente era da gente mesmo [...].  já deixava tudo 

guardado pro outro ano, trocava um com outro [...].  (Geralda Soares, Comunidade de 

Macacos, 2016). 

Não adentramos nas diversas técnicas de armazenamento de sementes, porém as 

trocas de sementes entre os/as comunitários era uma das principais estratégias para garantir a 

diversidade e variedade das sementes utilizadas nos plantios das roças, como transcrito 

abaixo.  

A semente lá em macacos era trocada assim, às vezes cê tinha uma qualidade de 

abóbora que eu não tinha, aí era trocado. Cê tinha uma semente de quiabo, às vezes 

eu não tinha, dava abóbora em troca do quiabo, tinha um feijão diferente que eu não 

tinha, eu passava do meu, cê pegava do outro, o milho que dava mais as espigas 

maior ou os grãos maior era tudo trocado, das famílias mesmo [...].  (Geralda Soares, 

Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Era semente de lá mesmo. Eu lembro que eram sementes de lá [...]. Ah tinha! (se 

referindo ás trocas de sementes). Principalmente no sertão com Macacos, sempre 

teve muita troca. Eu lembro de pai pegando muda de mandioca, banana. Um monte 

de gente, da região mesmo, ou vizinho lá próximos ou então lá do sertão. Sempre 

com o sertão tinha essa troca. Sertão e Macacos é que tem muita relação essas duas 

(Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 
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Ao buscar informações das variedades de sementes disponíveis hoje para os que 

ainda cultivam roças, ouvimos de Maria de Fátima – Eles tem a semente. Sempre conseguem 

algumas sementes, mas eu acho que perdeu. Assim talvez não perdeu, mas perdeu muito a 

questão de manter isso. 

Nas falas de Maria de Fátima é possível apreender que as trocas de sementes e 

material de propagação vegetativa (mudas e ramas de mandioca, bananeira, batata, cana, 

hortaliças, etc.) ultrapassavam os limites das comunidades – trocava com o povo de lá de Pé 

de Serra, de Curimataí [...].  Agora tem pouca gente que tem né? Poucos que tem! O banco 

de semente e os materiais de propagação podem ser considerados um bem precioso daquela 

comunidade, visto que, além de serem sementes de espécies e variedades que ao longo de 

muitos anos se adaptaram às características físicas ambientais daquele lugar, as sementes 

também ajudam a manter viva a história desses povos. 

Às vezes alguma semente ainda guarda, mas a maioria é comprada mesmo. Com 

a impossibilidade de realizar os plantios das roças, torna-se cada vez mais difícil manter essa 

estratégia de manutenção e conservação das sementes sob o resguardo desses povos – Porque 

na época tinha com quem trocar, um trocava, um chegava pegava do outro. Hoje, quase 

ninguém planta mais não [...].  (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Ah! depois que foi proibido de fazer a roça, né? E hoje não pode mais fazer isso, 

espantava o gado, fazia a “roça de toco” que eles falavam né? Panhava sempre viva 

e hoje não pode mais (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

 

A técnica de “roça de toco” combinando com o sistema de pousio, permite a 

produção de alimento, utilizando os nutrientes disponíveis do próprio solo, já que, antes que a 

fertilidade desse solo se esgote, a área é destinada ao descanso, denominado de pousio, no 

qual permite a reposição natural de nutrientes, essências, para o desenvolvimento das plantas, 

e manter o equilíbrio nutricional daquela área. Se há equilíbrio no ambiente que estamos 

inseridos, significa que não há necessidade de inserir insumos externos (químico), ou seja, 

adubação química e venenos (inseticidas, fungicidas, herbicidas), geralmente utilizados para 

exterminar insetos, fungos e outras plantas que competem nutriente e luz com a planta de 

interesse.   

Os insumos externos, geralmente utilizados para forçar a produção em um 

ambiente em desequilíbrio, são compostos por substâncias químicas que levam ao 

adoecimento de pessoas no mundo inteiro, tanto para quem aplica esses insumos tóxicos 
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como para quem alimenta dessa produção. Segundo dados da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (Anvisa), e do Observatório da Indústria dos Agrotóxicos da Universidade Federal 

do Paraná, nos últimos dez anos o mercado mundial de agrotóxico cresceu 93% e, no mercado 

brasileiro, esse crescimento foi de 190%. Essa informação mostra o crescente consumo de 

agrotóxico e fertilizante químico pela agricultura brasileira, crescimento esse proporcional ao 

aumento das monoculturas, cada vez mais dependentes dos insumos químicos. Muitos desses 

químicos utilizados na agricultura já foram banidos em outros países devido aos agravos, já 

comprovados, para a saúde humana. No entanto, no Brasil, continuam sendo utilizados, e 

chega à mesa dos brasileiros através de alimentos que são produzidos nos sistemas de 

produção convencional, em especial a monocultura, refém dos agrotóxicos e fertilizantes. E 

com isso os brasileiros consomem, em média, mais de 5 (cinco) litros de agrotóxicos por ano 

(ABRASCO, 2015).  

A esse modelo de produção marcado pelas grandes extensões de monocultura – 

que mantém vigorosa a concentração de terras e fortes relações de dependência com 

agrotóxico, fertilizantes, dentre outras dependências – dá-se o nome de agronegócio. Ao invés 

disso, a diversidade produtiva proporcionada pela agricultura familiar camponesa, e de base 

agroecológica, se distancia e contrapõe à dependência pelos agrotóxicos e fertilizantes. A 

“roça de toco”, utilizada por essas famílias, é uma das técnicas que utiliza dos princípios 

agroecológicos, além de contribuir com a preservação da natureza, contribuem sobretudo com 

a promoção da saúde em geral.  Pois os alimentos colhidos nesse ambiente estão livres de 

muitas contaminações externas, principalmente os agrotóxicos, os transgênicos e os 

fertilizantes químicos.  

 

Outras vezes era assim, eles usava muito troca, às vezes eu colhia muito feijão ou 

fazia muita farinha ou fubá, aí pegava a farinha, o fubá, o feijão e levava e trocava 

por coisas que eu não tinha (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Enquanto isso eles tá tirano o sossego de pessoas que a vida inteira protegeu, num dá 

pra entendê, né? [...]. esses gerente do Parque, que eles num entende que as 

comunidade tem mais a ensiná pra eles, que se eles convivesse com as comunidade, 

que eles tinha mais a aprendê do que a ensiná, mas eles num entende isso. (Geralda 

Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Ocês sabe, ocês estudô, e nós é na vida, na prática, porque nós criemos, nascemo 

fazeno aquilo...né? Se o povo das comunidade num tivesse preservado, como que 

eles ia achá pra fazer um Parque de cento e tantos mil hectare? [...]. Então, se a gente 

num preservasse, como que eles ía achá pra fazê um Parque? [...]. Então, como a 

gente já fazia isso a vida toda, nós num vão tá prejudicano o Parque em nada [...]. 

Num sabe que o povo da roça, ele sabe mais do que ele que fez uma faculdade 

(Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 
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Por um lado, as diretrizes dos órgãos e instituições ligados à saúde, como a OMS, 

incentivam a boa alimentação, a realização de exercícios físicos, espaços de lazer, o consumo 

diário de frutas e verduras para manter a saúde. Mas, por outro lado, esses povos são 

reprimidos e impossibilitados de desfrutar dos espaços significados por essas mulheres como 

espaços provedores de produtos utilizados na alimentação, tais quais frutos, sementes, raízes e 

folhas provenientes do extrativismo, assim como os alimentos produzidos a partir do cultivo 

das roças e outras fontes de alimentos. E ainda, o fato de não serem mais tão ativos e por 

terem uma alimentação inadequada é significado por Maria de Fátima e Geralda Soares como 

possíveis fatores desencadeadores de doenças. 

 

E ainda vive o sedentarismo porque se ocê tá no campo, ocê ta andando o tempo 

todo [...]. Eu acho que isso é que contribui muito pra saúde, no campo, é ocê 

andar.... (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

Ai se ocê vem pra cidade, você pára de andar, pára de fazer atividade física, a 

alimentação piora muito ai vai só piorando. (Maria de Fátima, São João da 

Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

Hoje já tem pessoas mais de idade que já ta com pobrema de coração. Tem uns, tem 

umas duas ou três pessoas lá que tem pobrema lá de ponte de safena, essas coisa 

[...].  Mas a maioria é pressão alta [...].  Mais a maioria também é... eu acho que é de 

num pode fazer as coisa também, sabe? Que adoece as pessoas (Geralda Soares, 

Comunidade de Macacos, 2017). 

 

Tudo isso era disponível em abundância, significado por essas mulheres como 

espaço de provimento da vida e, após a implantação do Parna das Sempre-vivas, estão sendo 

retirados forçadamente e com violência do resguardo desses povos.    

Ao desprezar o contexto histórico-cultural dessas comunidades, e implantar a 

referida UC de proteção integral, que carrega na sua gênese uma série de restrições, o Estado 

deve assumir o risco de comprometimento da segurança e soberania alimentar desses povos. 

Estudos realizados por Silva (2017) sugerem que “a alimentação enquanto fenômeno 

biológico, histórico, social, cultural, afetivo e simbólico, carece de contribuição das Ciências 

Sociais e Humanas para que possamos desvelar a polissemia existente no ato de se alimentar 

e, consequentemente, nas práticas alimentares”.  

As frequentes proibições e violações, intensificadas a partir de 2007, se expressam 

nas diversas expressões do sofrimento rememoradas por essas mulheres e significadas por 

elas como: medo, terror, abusos, pavor, violência, depressão, insônia, morte. Nas falas de 

Maria de Fátima é possível identificar como essas questões se instalaram em conjunto com o 

abuso de poder.  
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Então as pessoas acreditavam assim era o governo, então muitas vezes você não 

tinha muito o que fazer [...]. Por mais que sabia que tava errado, mas não sabia como 

fazer, nem o que fazer [...]. E o grande problema era acreditar que isso só tava 

acontecendo naquela comunidade [...]. E só tava acontecendo por ali mesmo (Maria 

de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

 

E era uma autoridade, que muitas vezes estava junto com a polícia. E assim o 

respeito que as pessoas têm por polícia ainda é grande, principalmente na roça – Nas falas 

de Maria de Fátima percebe-se que o Estado, além de permitir o uso de armas para os 

gestores do ICMBio, tem utilizado também da polícia para constranger, intimidar e 

amedrontar esses povos. Para essas mulheres, as atitudes exercidas pela equipe de 

fiscalização se assemelham à abordagem policial aos “bandidos”, quando criminalizam as 

atividades que eles sempre exerceram de forma aguerrida. Essas agressões se expressam no 

apontamento de armas para as pessoas, pessoas que foram levadas presas, o grande 

número de multas direcionadas a esses povos, roças que foram queimadas, apreensão das 

flores já apanhadas. Essas agressões se expressam também na repressão das atividades, ou 

seja, perderam a liberdade de realizar as atividades que constituem o existir desses povos. 

Esses fatores desde então vêm causando perturbações e desencadeando desequilíbrio 

emocional dessas pessoas. A seguir alguns trechos de falas que descrevem essas agressões: 

 

Colocaram arma na cabeça de criança, isso aí já causa um terror nas mães [...]. 

Como é que você fica tranquila de saber que uma pessoa é capaz de colocar arma até 

na cabeça de uma criança? Uma pessoa que coloca uma arma na cabeça ela é capaz 

de atirar (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

 

Pessoas lá de Macacos que foi queimar o pasto e quando assustô, já foi com uma 

arma apontada na cabeça, de um gerente de Parque (Geralda Soares, Comunidade de 

Macacos, 2016). 

 

Isso tava acontecendo direto, de pegar as pessoas lá em Macacos, pegou um menino 

que tava queimando o pasto dele, eles chegaram meteram arma nele, né? [...]. Um 

minino envinha com feixe de lenha na cabeça, eles jogô o minino no chão, meteu a 

arma em cima [...]. A dona lá já velinha, já veio, já chegô e falou: „Ôh fia, vai lá que 

eles tão pegano o Tão‟ [...]. Eu cheguei lá eles já tava com o minino encostado na 

parede, numa cerca de arame, eu ranquei ele de cima deles e puxei ele pra perto de 

mim [...]. E eles veio em cima de mim, e o cara punha a arma na minha cara [...]. Ele 

falou comigo assim: „Não se mete que vai sobrá pra você!‟[...] Eu falei: „Sobra pra 

mim o quê? Cê vai me batê? Vai me matá?‟ Ele falou: „Você num sabe do que eu 

sou capaz‟ [...]. O tempo inteiro com a mão na arma [...]. Eles falaram comigo: „Eu 

vou levá ele e se ocê quiser ocê vai junto‟[...]. E eu falei: „Não, se aqui ocês tá me 

tratano desse jeito, imagina quando chegá fora daqui, que tiver só com cês dois, num 

vou não!‟ (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

O minino tinha problema de cabeça, que o minino tomava um monte de remédio 

[...]. Aí ele saiu correno, ela correu atrás [...]. Correu, ele foi na porta da igreja, rezou 

[...]. Eles rombaro a casa dele, pegaro uma espingarda véia que tava pendurada 

quebrada, fizero, só cê veno (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 
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Isso serviu pros guardas parques chamar ele, eles vim meter arma nele, fez tudo 

contué coisa, não fez pior porque a gente tava lá e não deixou, porque se não tinha 

sido pior, e hoje ta lá já, venderam tudo e ele morreu [...]. O pai morreu também, o 

pai morreu, ele morreu em seguida e a família até hoje não quer nem saber, já 

vendeu tudo que tinha em Macacos. Não quis nem voltar lá mais, porque ficou 

revoltado, porque ele era um menino trabalhador (Geralda Soares, Comunidade de 

Macacos, 2016). 

 

Além dessa situação, outros relatos de agressões foram relacionados nas falas 

dessas mulheres como fatores que determinaram a morte de pessoas – Então é uma coisa que 

já trouxe várias consequências, é muita coisa errada que a gente via (Geralda Soares, 

Comunidade de Macacos, 2016). 

 
Tem gente que foi preso, quando saiu da cadeia encontrou a mulher morta, porque o 

baque era muuuito forte (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São 

Domingos, 2016). 

 

O medo, que eu acho que é umas das piores doenças que o ser humano tem, que eu 

acho que é o medo, ele mata mesmo! Matou meu tio, ele tinha medo de perder a 

terra (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

 

Ao solicitar para explicar os tipos de sofrimento em decorrência do parque, que 

são sempre referenciados nas falas, as mulheres utilizam como exemplo fatos ocorridos tanto 

em suas comunidades, quanto em comunidades que vivenciam situação igual.   

 

Por exemplo: Outro dia eu tava numa reunião com o senhor que mora no lugar aqui 

perto de Inhaí, como que chama gente? Braúna! E o senhor falando que eles chegava 

na casa dele num rancho que ele tava, né? Eles coagiram, ele tava sozinho, eles 

chegaram armado, fez ele assinar uma folha como se aquele fogo que tava lá, foi ele 

que pôs. Ele disse que o fogo entrou pro terreno e veio de outro lugar e passou pro 

terreno dele. Mais como eles tava armado com polícia, com tudo, ele acabou 

assinando aquela folha. De medo! E hoje ta vindo uma multa pra ele de duuuzentos 

e quarenta millll. Ele disse que nem a terra dele vale isso, né? Duuuzentos e quarenta 

mil. Porque eles pressionaram ele e ele com medo, sozinho ele assinou, ele assinou 

de medo. Mais como ele vai provar que ele assinou de medo?  É a palavra dele se ele 

assinou... Ele disse que a gerente do Parque tava armada, que o cara que tava junto 

com ela tava armado, com arma na mão e fez ele assinar [...]. Então ele disse que 

assinou de medo. E hoje eles estão querendo até broquear as coisas dele. E ele ta 

desesperado sem saber o que quê ele faz. Que condição que uma pessoa que mora na 

roça, que vive do trabalho, vai ter condição de pagar uma multa de duzentos e 

quarenta mil (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

É muito emocionante você ver as pessoas relatando [...]. Uma coisa é eu relatar o 

que aconteceu com o outro, por mais que pra mim é difícil, até de falar isso, por 

saber que aconteceu com meu povo, já é uma situação muito complicada. Mas pra 

quem relata, ocê percebe a emoção e ocê percebe o tanto que isso doeu na pessoa, e 

o tanto que isso doi ainda só de relembrar o fato (Maria de Fátima, São João da 

Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

 

Na concepção dessas mulheres, a consequência de ação como essa pode levar ao 

adoecimento mental das pessoas e evoluir para a morte.  
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Claro que adoece, porque ele tava falando isso com a gente e a gente via a angustia 

que ele tá nela. Ele tá desesperado! Ele tá angustiado! e com essa angústia ele vai 

acabar entrando em uma depressão aí e vai acabar morrendo, porque ele pensa o 

tempo inteiro nessa dívida que ele não fez. Ele falou: “eu não pus fogo gente, eu não 

pus fogo” E ele falava: “foi você, ta dentro do seu terreno” (Geralda Soares, 

Comunidade de Macacos, 2016). 

 

E elucidou dizendo que atitudes semelhantes aconteceram também na comunidade 

de Macacos e em outras comunidades.  

 

E isso aconteceu lá em Macaco, muuuita gente tomou multa e pesada. Só porque 

caiu fogo lá no meu terreno e eu sou responsável por ele. Isso tava acontecendo 

direto de pegar as pessoas lá em Macacos, pegou um menino que tava queimando o 

pasto dele, eles chegaram meteram arma nele, né? Ele teve que sair do Macaco, foi 

pra Belo Horizonte, porque ele entrou em depressão, não podia ficar sozinho, 

chegou em Belo Horizonte ele morreu (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 

2016). 

 

O principal acesso ao local utilizado como sede do parque é uma estrada que 

passa dentro da comunidade de Macacos, e isso acentua a presença do ICMBio na 

comunidade, situação indesejada por eles, segundo Geralda Soares: 

 

A gente tá cruzando com eles o tempo inteiro, então a gente saiu mais prejudicado do 

que muitas das outras comunidades. Porque as outras comunidades num tem eles o 

tempo inteiro ali [...]. Já no Macaco eles passa na nossa porta 24 horas todo dia. 

 

Além dessas agressões, outras formas de abusos aconteceram, e cita como 

exemplo uma pessoa que foi abordada coletando flores, além de ter sido coagida pela equipe 

de fiscalização, essa pessoa teve a sua imagem divulgada em veículos de comunicação como 

um ato criminal, fato que trouxe bastante constrangimento para a pessoa, e ainda o produto 

coletado por ela foi despejado no mato.    

 

Uai! Ilza mesmo, esse Parque tirou até retrato dela com um pacote de flor, ela saiu 

até no jornal, ela vivia disso, coitada! Ela, o pai dela [...]. Uai ficou sem panhar, né? 

Sem panhar, porque quando ela voltou pra panhar, eles achou ela lá, tirou retrato e 

saiu no jornal, uai? Ela com um monte de flor no ombro [...]. Fez não! Falou com ela 

que não podia panhar que ela ia ter que jogar a flor fora (Maria Helena, Comunidade 

Quilombola Quartel do Indaiá, 2016). 

 

Como consequência dessa violência em diversas dimensões é o medo - temor - 

terror - pavor - pânico que os moradores dessas comunidades adquiriram pelos órgãos e 

profissionais responsáveis pela gestão e implantação dessa unidade de conservação. E ao 

questionar como a comunidade se sente, ouvimos:  
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Nossa, péssimo! Porque a comunidade só do carro do IBAMA passar na porta, a 

comunidade já morria de medo [...]. Então aquilo pôs medo na comunidade [...]. a 

comunidade tinha medo de ir lá no mato pegá um pau de lenha pra queimá. Tinha 

medo de tudo [...]. Aquele povo ali causou pavor (Geralda Soares, Comunidade de 

Macacos, 2016). 

 

Aí a relação, o sentimento é muito forte e negativo. Por que é uma relação difícil, 

que não tem diálogo, eles não respeita os nossos modo de vida, não respeita 

enquanto comunidade tradicional. Não tem diálogo, o diálogo é muito difícil! Por 

que eu falo assim, conversar com povo tradicional é muito fácil! O povo da roça é 

um povo muito simples, é um povo fácil de lidar, é um povo que entende (Maria de 

Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

 

A partir das falas podemos compreender que a agressividade anda, quase sempre, 

junto com o medo. O medo é bastante referenciado nas falas dessas mulheres como algo que 

remete ao sofrimento desencadeado pelos acometimentos ,após a implantação dessa unidade.  

 
Isso é a pior sensação! É complicado ocê ter medo de fazer as coisas que sempre fez, 

eu acho que isso está muito relacionado a não ter paz, você não ter aquela 

tranquilidade. Apesar de o lugar te dá essa tranquilidade, mas é você viver naquela 

sensação de que alguma coisa vai acontecer, vai chegar alguém. É terrível a 

sensação, é horrível! (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São 

Domingos, 2016). 

 

Já tive muito medo! E é medo de não conseguir superar a situação. É medo de não 

saber o que vai acontecer. Eu passei por um período que eu não sabia o que ia 

acontecer com meu pai, medo de pai morrer por que estava tirando ele lá dos campos 

(Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

 

O medo atormenta o ser humano ao longo de toda a sua existência, porém, viver 

em constante medo pode desencadear o processo de adoecimento. Para Dethlefsen (1997), o 

medo é encolhimento e repressão, atitude que inibe a necessária abertura e expansão. Nesse 

sentido, o medo atua como um limitador ao paralisar as ações desenvolvidas pelo indivíduo, 

sugerindo o estado de fuga.  

O medo nos estudos de Vigotski é sempre utilizado como exemplo das emoções. 

A seguir, as explicações das alterações fisiológicas decorrentes do medo, que prepara o 

indivíduo para a fuga. 

 

Palidez, interrupção da digestão e diarréia significam refluxo do sangue daqueles 

órgãos cuja atividade não apresenta no momento uma necessidade e uma 

importância vital de primeiro grau para o organismo e um fluxo de sangue àqueles 

órgãos aos quais cabe a palavra decisiva nesse momento [...]. E lança toda a força de 

alimentação aos seguimentos combativos, aqueles que salvam imediatamente do 

perigo (VIGOTSKI, 2004, p. 133).  

 

 Essas reações fisiológicas são a mobilização de toda a energia do organismo 

para a fuga do perigo instalado, nesse sentido o medo é a “forma solidificada que surgiu do 

instinto de autopreservação em sua forma defensiva” (VIGOTSKI, 2004, p. 133).   
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Por essas caracteristicas inibilidoras, encolhimento, fuga, dentre outras, o medo ao 

longo da história humana é utilizado enquanto mecanismo de defesa da espécie humana. De 

acordo com Vigotski, os sentimentos são passíveis de serem educados. Esse fator possibilitou 

uma inversão no intuito do medo, ou seja, o medo foi apropriado e utilizado para controle e 

dominação, quer dizer, utilizado para exercer poder sobre o outro a serviço de interesses 

específicos (CASTRO, 2012). 

De acordo com Vigotski (2005) o que se vê é a criação de situações propícias ao 

desenvolvimento de certas emoções. Nesse caso, o medo tem sido utilizado como mecanismo 

de controle, principalmente por remeter à dor, sofrimento, desprazer e reação preventiva. “Se 

você quer que a criança nutra medo por alguma coisa, ligue a manifestação dessa coisa à dor 

ou ao sofrimento para o organismo que a devida dor surge por si mesma” (p. 143).    

Ainda hoje, essa relação medo-poder-medo é bastante comum no dia a dia das 

pessoas que aprendem desde criança a imposição do poder através do medo. Com as crianças 

esse fato se manifesta a partir de algumas histórias e cantigas infantis, tais como “bicho 

papão”, “lobo mau”, “o homem que pega para fazer sabão”, “o homem do saco”, “se 

desobedecer vai ganhar injeção”, “boi da cara preta” e tantas outras crenças que remetem à 

dor e ao sofrimento.  

O medo enquanto fonte de perturbação, dor, sofrimento tem sido utilizado para 

exercer poder desde o início da humanidade. Textos bíblicos utilizados para guiar uma 

sociedade durante séculos já apontavam a criação do medo para “domar” crianças rebeldes 

(CASTRO, 2012).  

 

Se alguém tiver um filho rebelde e indócil, que não obedece ao pai e à mãe e não os 

ouve mesmo quando o corrigem, o pai e a mãe o pegarão e levarão aos anciãos da 

cidade, à porta do lugar e dirão aos anciãos da cidade [...]. E todos os homens da 

cidade o apedrejarão até que morra. Deste modo extirpará o mal do teu meio, e todo 

o Israel ouvirá e ficará com medo (BÍBLIA, 2002, p. 284 apud CASTRO, 2012).  

 

 

Ao longo dos séculos essa tática de imposição do poder através do medo 

continuou sendo incentivada. “É muito mais seguro ser temido do que amado”, esta é uma 

frase bastante conhecida e se refere ao conselho que Maquiavel mencionou, no início do 

século XVI, ao príncipe, em sua obra destinada aos reis absolutistas, como um dos elementos 

de treinamento do poder e justifica: “o medo que se incute é alimentado pelo terror do castigo, 

sentimento que nunca se abandona” (MAQUIAVEL, 1999 p. 106). 
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Essa orientação também se perpetua no Brasil desde a colonização portuguesa, 

pois a estratégia de dominação foi através do uso do medo de violentos castigos a quem 

desobedecesse os colonizadores. Segundo o chefe da primeira missão jesuíta nas Américas, 

Manuel da Nóbrega, o medo era o que balizava as relações dos nativos com o poder 

português. Essa estratégia também foi utilizada como estratégia para a cristianização 

(MASSIMI & MIRANDA, 2001). Ainda no período da colonização portuguesa, fato 

semelhante ocorreu com as pessoas que foram submetidas à escravidão por medo dos severos 

castigos. 

A partir das falas das mulheres entrevistadas, percebe-se que é a mesma estratégia 

utilizada nessa região desde o início do século XVIII, isto é, a mesma tática utilizada pelos 

colonizadores para impor poder sobre os nativos e evitar que esses pudessem proteger e 

assegurar a continuidade dos seus modos de vida, assim como os senhores intimidaram 

pessoas, tornando-as escravas, fosse negros ou indígenas. Quer dizer que tem sido utilizado 

pelo Estado, enquanto ICMBio, também para impor o poder a partir do medo, onde uma 

classe dominante impera sobre povos e, com isso, continua a desprezar e desconsiderar vidas 

de pessoas que, historicamente, ocupam essa porção da cordilheira do Espinhaço.  

 
Chega um turista lá, mas ele num sabe por trás daquele Parque quantas pessoas tem 

sofrido, quanta injustiça foi feita, quanta gente já morreu por causa dele, né? Quanta 

coisa foi feita, num sabe do sofrimento das comunidades que tá ali do entorno. Ali tá 

muito bonito pra turista ir lá olhar, mas por trás daquela buniteza toda tem muito 

sofrimento das comunidades que depende dele. É muito, muito sofrimento mesmo 

(Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Os gestores dessa UC ao fazer uso do medo como punição ou ameaça, agem com 

coerção sobre esses povos. Para Sidman (2001) coerção é o “uso da punição para conseguir 

que o outro aja como nós gostaríamos e à nossa prática de recompensar pessoas, deixando-as 

escapar de nossas punições e ameaças” (p. 17). 

 

Trouxe é muitas restrições, privações, humilhações, então assim, foram 

criminalizações mesmo [...]. Levava preso, humilhava, colocava arma na cabeça 

(Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

 

Lá em Macacos: Um minino envinha com feixe de lanha na cabeça, eles jogô o 

minino no chão, meteu a arma em cima. Lá em Braúna: O senhor falando que eles 

chegaram na casa dele num rancho que ele tava, né? Eles coagiram, ele tava sozinho, 

eles chegaram armado, fez ele assinar uma folha como se aquele fogo que tava lá, 

foi ele que pôs. Mais como eles tava armado, com polícia, com tudo ele acabou 

assinando aquela folha. De medo! E hoje ta vindo uma multa pra ele de duzentos e 

quarenta mil (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 
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A prisão de pessoas, destruição de moradias, a queima de produtos já coletados, 

apontar armas de fogo para pessoas em ambientes públicos, pode ter sido estratégias de 

desencorajar os povos atingidos pela implantação do Parna das Sempre-vivas. Nas falas de 

Maria de Fátima é possível identificar essas estratégias – com isso trouxe é muitas restrições,  

privações, humilhações, então assim, foram criminalizações mesmo [...]. Levava preso, 

humilhava, colocava arma na cabeça.  De acordo com Foucault (2007), o cárcere, as 

execuções e suplícios em praças públicas, além de punir, têm a função de amedrontar e 

desencorajar outros indivíduos ou grupos que poderiam agir de forma semelhante.   

Considerando as descrições fisiológicas que decorrem do medo, o que era para ser 

uma reação de verdadeira defesa tem sido invertido, e cada vez mais vem criando expressões 

que se transformam em patologias cada vez mais sérias, remetendo à dor e ao sofrimento. 

Algumas dessas patologias são referenciadas nas falas dessas mulheres. 

 

E isso causou mesmo o terror e o povo ficava com medo [...]. São situações de 

homens precisarem de quatro, cinco horas pra conseguir falar sobre as situações que 

passou, e isso tem coisas que a gente não supera nunca (Maria de Fátima, São João 

da Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

 

As principais doenças e/ou sintomas diagnosticados por profissionais de saúde – 

depressão, pressão alta, insônia, problemas no coração e outros – que acometem a vida 

dessas pessoas, foram correlacionadas nas falas dessas mulheres, aos atos de abusos a que 

foram submetidas, associado às alterações em seus modos de vida, incluindo a alimentação, 

sedentarismo, perda da atividade produtiva, costumes urbanos, entre outros
35

. Além dessas 

doenças muito se falou em problemas respiratórios e circulatórios. Esse último referenciado 

nas falas como artérias e coração. Vejamos nas falas a seguir:  

 

                                                 
35

 Ao buscar outros casos do processo de adoecimento dos povos e comunidades tradicionais, relacionado com 

conflitos territoriais, encontra-se o emblemático caso da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no 

médio Xingu, nas proximidades da cidade de Altamira – PA. Trata-se de um projeto intitulado “Refugiados de 

Belo Monte”. Apesar do “fato consumado” da construção da Usina de Belo Monte, o sofrimento vivido pelos 

povos é hoje pauta desse conjunto de profissionais da saúde, “psicanalistas pela democracia”, que buscam a 

intervenção em saúde mental junto à essas populações.  Refugiados do próprio país, os atingidos por Belo 

Monte, possuem sofrimentos e doenças hoje relacionados à perda do território, modo de vida, do conhecimento 

milenar e de suas referências. Esse projeto proposto como “Clínica de Cuidado” pertence ao campo psicossocial 

e tem o intuito de acompanhar o adoecimento dos atingidos, pois o Estado e o Empreendedor desvinculam o 

adoecimento vivido por essas pessoas do processo de implantação de Belo Monte. No entanto, os sintomas de 

cada um, adquirem reconhecimento social e lhes conferem um lugar. Esse modo de adoecer é apontado como 

efeito da intervenção do Estado e do empreendedor.  Esse projeto foi proposto por uma equipe de psicanalistas, 

psicólogos e outros profissionais sendo a idealizadora do projeto Eliane Brum, jornalista, escritora e 

documentarista. Ver mais: http://psicanalisedemocracia.com.br/2016/09/refugiados-de-belo-monte-por-ilana-

katz-eliane-brum-e-christian-dunker/   

http://psicanalisedemocracia.com.br/2016/09/refugiados-de-belo-monte-por-ilana-katz-eliane-brum-e-christian-dunker/
http://psicanalisedemocracia.com.br/2016/09/refugiados-de-belo-monte-por-ilana-katz-eliane-brum-e-christian-dunker/
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Hoje é coração, pressão, diabético e colesterol. E eu acho que isso tem muita relação 

com o meio que a pessoa vive [...]. Exemplo muito claro de pai, pai não tinha 

problema nenhum de saúde, é obvio que com a idade vai chegando as coisas vão 

piorando. Mas depois que pai parou, com a chegada do parque, ele teve que dá uma 

freada nas atividades dele, ele parou mesmo de ir pro campo, ele ficou um tempo 

sem ir. Nossa! Pai adoeceu demais, deu problema no coração, pressão (Maria de 

Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

Buscamos a gênese dessa última doença em estudos de profissionais que 

empreenderam esforços detectando o significado da raiz de um processo de adoecimento que 

se instala em determinada região do corpo físico. Essas relações dialogam com a ideia de que 

o processo de adoecimento se instala em pessoas que foram submetidas a algum fator que as 

levaram ao desequilíbrio, considerando o indivíduo para além de uma simples abordagem 

mecanicista do corpo humano.  Dethlefsen, 1997, em sua obra a doença como caminho, 

também considera a doença como a perda de um estado de harmonia, ou ainda, a perturbação 

de uma ordem mantida em equilíbrio até então. Para o autor, essa perda de harmonia é 

produzida primeiramente no nível da consciência – no plano da informação – para depois se 

manifestar no corpo físico. 

 Para melhor compreensão dessa relação buscamos as que estão imbuídas nos 

problemas circulatórios, bastante citados nas falas dessas mulheres. Ressaltamos que 

reconhecemos os agravos decorrentes de fatores como a mudança dos hábitos alimentares e 

nos modos de vida, dentre outros determinantes, mas aqui faremos uma analogia relacionada 

com as emoções e sentimentos. Os problemas circulatórios estão relacionados com a 

circulação interior do indivíduo, e estão relacionados com a negação da ordem e disciplina. 

Quando há uma repressão dos impulsos e negação das vontades para se moldar à imposição 

da sociedade e, a agradar ao outro, causa uma frustação pessoal, e essa atitude interior é 

geradora dos problemas arteriais.  “Para a convivência harmoniosa com o social, é preciso 

conhecer as normas da sociedade, respeitá-las, sem sufocar nossas necessidades” 

(VALCAPELLI & GASPARETTO, 2011. p.13).  

Para Odoul, 2003, os males causados ao sistema arterial são reflexos das emoções 

retidas e sufocadas. A hipertensão, bastante retratada nas falas dessas mulheres, dentre outros 

fatores, pode estar relacionada às dificuldades ou incapacidade para fazer coisas que tragam 

prazer, felicidade e alegria de viver. 

 

A hipertensão nos mostra uma grande tensão devida à vontade de busca de solução, 

mas o medo, muitas vezes, impede que as nossas emoções existam, o que faz a 

pressão subir no interior. Tudo toma proporções excessivas que nos amedrontam. 

Esse medo nos cristaliza e endurece a parede das nossas artérias, ampliando assim, 

através da arteriosclerose, o fenômeno da tensão (ODOUL, 2003. p.173).  
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O coração, por ser o principal órgão responsável por realizar o bombeamento do 

sangue até outros órgãos do corpo, é também um dos principais órgãos responsáveis por 

buscar reestabelecer a ordem do corpo. 

 
Se lembrarmos que a respiração e o sangue determinam o desenrolar de 

absolutamente todos os processos, em todos os órgãos e tecidos, compreenderemos 

por que as reações do coração podem exercer o papel de organizadores internos do 

comportamento (VIGOTSKI, 2004, p.139). 

 

Podemos apreender nas falas dessas mulheres que, diante da mesma situação 

histórica, os processos de adoecimento se manifestam de formas diferenciadas. Nesse caso, a 

situação histórica é marcada pela implantação do Parna das Sempre-vivas, que ao romper de 

forma agressiva e desrespeitosa com os modos tradicionais de vida, vem atuando como um 

determinante social do processo de adoecimento dos povos que mantém relação com os 

espaços sobrepostos por essa UC. O sofrimento, a partir de diversas facetas, é significado 

como consequência desse processo de adoecimento, que foi assimilado e expressado de 

diferentes formas. Isto é, o processo de adoecimento é subjetivo e leva em consideração 

diversos fatores, incluindo a constituição dessa pessoa. Um indivíduo poderá manifestar a 

doença, enquanto outro permanecerá são diante a mesma situação histórica.  

Após ter ouvido relatos de situações que incidiram e, ainda incidem, no processo 

de adoecimento dessas pessoas, questionamos o que tem sido feito para amenizar essas 

questões que impactam a saúde desses povos. E ouvimos que, em relação à saúde, é do 

conhecimento dessas mulheres que apenas uma pessoa, incluindo todas as comunidades, 

buscou acompanhamento psicológico para tratar o trauma após ter sido preso.  

 

Não! eu acho que não, por que é até difícil. Alguns eu acho que teve, acho que 

Fulano mesmo, acho que ele tomava até antidepressivo [...]. Foi por que ele foi 

preso, mais eu acho que os outros não teve acompanhamento não (Maria de Fátima, 

São João da Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

 

Essa pessoa referenciada nas falas, ao saber da pesquisa, se colocou à disposição 

para dizer da veracidade do seu processo de adoecimento. No entanto, sabe-se que ela ainda 

tem dificuldade em lidar com assuntos referentes ao fato ocorrido. Nesse sentido, optamos por 

respeitar as consequências que os traumas provocaram nessa pessoa e não a entrevistamos.  

Há mais de 10 anos esses povos estão submetidos aos constantes atos de abusos e 

coerção, que fazem com que vivam amedrontados com a presença do ICMBio, fato expresso 

nas falas a seguir, em que os povos se sentem intimidados com a presença dos representantes 
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desse órgão. Situações como esta, que causam incômodo e se apresentam como 

desagradáveis, estão carregadas do componente medo, já que a presença dos gestores do 

ICMBio e outros órgãos ligados à fiscalização ambiental causam dor e sofrimento a esses 

povos, despertando neles a sensação de impotência. 

 

Falei na cara dela tudo que tava aconteceno, ela virou pra mim e falô assim: "você ta 

mentino, não é assim" [...]. porque todo mundo parece que quando vê, via o IBAMA 

na frente, ficava mudo, a única que tinha coragem de falá era eu [...]. Intimidava, 

intimida até hoje (referente à presença do ICMBio) O povo da roça intimida, num é 

a gente, eu Geralda, não a Eliana, né? A pessoa Tatinha, mas aquelas pessoa que tá 

lá na roça intimida [...]. Na hora lá num fala nada, depois falava: "Eu divia tê falado 

aquilo, eu pudia ter falado [...]. Mas na hora ninguém fala, na hora ninguém fala 

nada, fica todo mundo mudo (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

 

Hoje, por exemplo, as pessoas já entendem que tem proibições, que tem regras, e 

isso aí as pessoas consegue conviver. As pessoas respeitam isso, mas o que não dá 

pra entender é a falta de respeito com esse povo! (Maria de Fátima, São João da 

Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

 

É necessário o reconhecimento de que essa forma de exercer o poder tem 

provocado – medo, pavor, pânico, terror, horror – mantendo-os incapacitados e paralisados 

frente às suas próprias vidas, já que o medo paralisa. 

Os relatos ora apresentados mostram como o Parna das Sempre-vivas tem 

influenciado negativamente no processo de adoecimento dos povos atingidos por essa 

unidade. Diversos preceitos legais incentivam a conciliação da proteção ao meio ambiente 

integrado à saúde e aos modos de vida dos povos. O artigo 225 da constituição federal de 

1988 é um desses preceitos constitucionais que favorecem claramente a promoção da saúde, 

de forma integrada com a proteção do meio ambiente, e com o modo de vida tradicional dos 

povos em todos os níveis.  

Mas, ao contrário disso, o que se vê é uma série de questões que vêm contribuindo 

com o fortalecimento de determinantes, que têm intensificado o processo de adoecimento 

desses povos. Muitos desses casos, infelizmente, ainda são vistos como doenças individuais, 

mas na verdade são doenças coletivas, decorrentes de processos sociais que se expressam em 

indivíduos. Perceber a doença enquanto algo individual é uma forma de esquivar de uma 

situação sociocultural, sobretudo quando se expressa no coletivo, e é passível de ser 

responsabilizada.  

Ao tentar negligenciar os determinantes sociais desencadeados no processo de 

adoecimento, há um agravo da situação, e a dificuldade em solucionar o problema. Essa 

negligência referente à percepção da saúde enquanto uma questão coletiva e determinada por 
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diferentes fatores, pode ser percebida no plano de manejo do Parna das Sempre-vivas, 

publicado ao longo desse estudo.  

A construção do plano de manejo, nas falas dessas mulheres, simboliza a 

continuidade das ações que são impostas, ou seja, construídas desconsiderando a opinião das 

pessoas.   

Da mesma forma que eles criaram o parque, eles fizeram o plano de manejo [...]. 

Sem as comunidades tá de acordo, nenhuma comunidade tá de acordo e mesmo 

assim eles criaram o plano de manejo. Todas as comunidades que eles foi eles 

fizeram isso, aí mandou todo mundo assinar nessa folha que eles tinha comprado as 

comidas, e essa folha, com ela, eles fizeram plano de manejo (Geralda Soares, 

Comunidade de Macacos, 2016). 

 

O plano de manejo foi disponibilizado no primeiro semestre de 2016, embora o 

plano de manejo do Parna Sempre-vivas não seja um documento reconhecido por essas 

comunidades, buscamos nele informações que pudessem complementar ou auxiliar as 

informações que estavam sendo construídas. Embora tenha sido apontado neste documento, 

que entre dezembro de 2012 e março de 2014 foram realizadas reuniões para identificar a 

relação dessa UC com diversas questões, inclusive a relação com a saúde. Para a nossa 

surpresa foram encontradas informações relacionadas diretamente à saúde desses povos, 

somente em 4 (quatro) trechos de falas em todo o documento que contém 222 páginas. A 

primeira menção é para informar que à saúde seria assunto a ser abordado, 2 (dois) trechos 

informam a infraestrutura relacionada a saúde para atender aos turistas que realizarão visitas 

ao parque e 1 (um)  trecho se refere à localização de postos de saúde que prestam serviços de 

atendimento a esses povos. Sabemos que o hospital e os outros dois postos de saúde citados 

nesses trechos também prestam serviços a esses povos, quando necessário, porém foram 

mencionadas informações que interessam aos de “fora”, ou seja, aos turistas. Vejam: 

 
Além do histórico das comunidades e de sua relação com o território do Parque, 

foram identificadas as demandas existentes em relação à geração de renda, 

infraestrutura, transporte, educação, habitação, saúde, educação, regularização 

territorial e saneamento, dentre outras (Trechos do Plano de Manejo do Parna 

Nacional das Sempre-vivas, p.48- destaque nosso). 

 

Município de Diamantina abriga a maior parte da estrutura para o turismo na região, 

com considerável rede de pousadas e hotéis, hospitais, postos de saúde e comércio 

desenvolvido com mercados e postos de combustíveis (p.153). Em Curimataí há 

oferta de apoio ao turista como pousadas, restaurantes e posto de saúde (Trechos do 

Plano de Manejo do Parna Nacional das Sempre-vivas, p.155 - destaque nosso). 

 

O município (Augusto de Lima) dispõe de três hotéis, sendo que um deles localiza-

se no distrito de Santa Bárbara, e de um posto de saúde para atender os moradores 

da região (Trechos do Plano de Manejo do Parna Nacional das Sempre-vivas, p.155 

- destaque nosso). 
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A mesma busca se fez para doença, depressão, medo, tristeza, dor, sofrimento e 

nenhuma delas foi mencionada ao longo do documento. Não é intenção dizer o que deveria ou 

não conter no plano de manejo, mas mostrar o descaso que é feito por esse órgão ao 

desconsiderar a catástrofe ocorrida na vida e na saúde dessas pessoas. Nesse sentido, percebe-

se que a vida do ser humano não é algo considerado nesse plano de manejo.  

No início desse estudo, e ao longo deste, foi destacado que as informações seriam 

analisadas considerando o ponto de vista da pesquisadora e, de fato, isso faz muita diferença, 

pois ainda há tentativas de ocultar e silenciar informações sobre questões importantes que 

podem gerar dor e sofrimento, e até levar à morte dos povos dessa porção da cordilheira do 

Espinhaço – assim como ocorreu no tempo da colonização e escravidão. A diferença entre o 

período da colonização e hoje é que pessoas comprometidas têm ocupado os espaços que 

permitem construir documentos sem ocultações, ou seja, informações escritas que 

possibilitem trazer à luz da história a memória desses povos, em vez de prevalecer apenas um 

ponto de vista, o ponto de vista do colonizador nos dias de hoje – os de “fora”, nos dizeres de 

Geralda, as pessoa vai lá e faz um concurso público e passa, sai láaa do Rio de Janeiro, São 

Paulo, né? E, nunca viveu na roça, nunca teve convívio com povo da roça. 

Porto et al.(2014), faz uma crítica aos profissionais que desenvolvem pesquisas e 

estudos sem considerar o diálogo entre participantes e pesquisadores(as). Essa ausência de 

diálogo pode se expressar também nas informações latentes que emergem nos diversos 

conflitos, como é o caso do conflito relacionado com este parque.  

As questões relacionadas ao processo saúde-doença desses povos já foram 

mencionadas como, por exemplo, na audiência pública que ocorreu em Diamantina em 2014, 

ou seja, é uma questão que já havia sido mencionada, embora não houvesse um estudo 

específico sobre essa questão, há relatos dos abusos. Ainda assim, foram ocultadas no 

principal documento que rege essa unidade de conservação, apenas apontaram que seria 

levado em consideração.  

Nesse sentido, fica explícito que o ICMBio, na figura dos gestores locais, não se 

envolve com os conflitos que a própria conduta do Estado fez emergir, pelo contrário, se opõe 

às mobilizações que emergem. Esses profissionais, segundo Porto et al. (2014) desconsideram 

a multidimensionalidade dos problemas, e não se sensibilizam com o sofrimento, clamores e 

saberes dos povos atingidos. Nas palavras desses autores, os “grupos econômicos mais 

poderosos ocultam e manipulam incertezas relevantes, desenvolvem práticas não sistêmicas, 
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não solidárias, e descartam ações precaucionárias de proteção da vida, sendo estratégico 

explicitá-las”.  

Embora não haja um reconhecimento por parte do ICMBio, o Parna das Sempre-

vivas, enquanto situação histórica
36

, rompe de forma bastante agressiva com muitas das 

diretrizes apontadas na Carta de Ottawa, Alma-Ata e demais, que elas balizaram. A “Saúde 

para todos no ano de 2000”, foi tema de uma das principais conferências mundiais sobre a 

saúde, ocorrida em Alma-Ata, onde várias diretrizes foram sugeridas e pactuadas para 

alcançar essa meta, além disso, a saúde foi deliberada como um direito humano fundamental, 

e determinada como meta mundial. Mas ao contrário disso, o Estado, enquanto mentor e 

responsável por essas áreas de proteção, ao impor poder e impedir de forma agressiva que 

esses povos deem continuidade aos seus modos de vida em toda a sua amplitude e 

multiplicidade, assume o risco de provocar e acelerar o processo de adoecimento dos povos, 

desprezados pelos fatos ora descritos. Essa atitude é retórica e não incorporada às praticas 

saúde.  

E ainda, ao proibir o acesso aos espaços de educar, produzir, alimentar, exercer 

múltiplas atividades, lazer, espaço de cura, dentre outros, contradiz as diretrizes das referidas 

cartas, referência da OMS.   De acordo com a Carta de Ottawa, “Mudar os modos de vida, de 

trabalho e de lazer têm um significativo impacto sobre a saúde”, além disso, o “Trabalho e 

lazer deveriam ser fontes de saúde para as pessoas” (BRASIL, 2002). 

 

A saúde é construída e vivida pelas pessoas dentro daquilo que fazem no seu dia-a-

dia: onde elas aprendem, trabalham, divertem-se e amam. A saúde é construída pelo 

cuidado de cada um consigo mesmo e com os outros, pela capacidade de tomar 

decisões e de ter controle sobre as circunstâncias da própria vida, e pela luta para 

que a sociedade ofereça condições que permitam a obtenção da saúde por todos os 

seus membros (Carta de Ottawa, BRASIL, 2002). 

 

Esses determinantes também são apontados na Política Nacional de Saúde Integral 

das Populações do Campo e da Floresta – PNSIPCF, constituída para dar subsídio à saúde dos 

povos do campo e da floresta, ou seja, povos que têm modos de vida, produção e reprodução 

social relacionada, predominantemente, com a natureza, assim como os povos constituídos 

nessa porção da cordilheira do Espinhaço – quilombolas, apanhadores de flores, faiscadores 

ou povos tradicionais, como eles também costumam referenciar, sem definir qual categoria. 

  Além desses determinantes, ao romper com as formas de se relacionar com 

espaços que passaram a serem delimitados pelo Parna das Sempre-vivas, alguns princípios e 

                                                 
36

  Ver Pacheco-Oliveira (2016) 
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diretrizes das políticas que resguardam a saúde de povos tradicionais, a exemplo da 

PNSIPCF, são desconsiderados e/ou infringidos pela política ambiental: 

 
[...] Saúde como direito universal e social; Valorização de práticas e conhecimentos 

tradicionais, com a promoção do reconhecimento da dimensão subjetiva, coletiva e 

social dessas práticas e a produção e reprodução de saberes das populações 

tradicionais; promoção de ambientes saudáveis, por meio da defesa da 

biodiversidade e do respeito ao território, na perspectiva da sustentabilidade 

ambiental; Apoio à produção sustentável e solidária, por meio da agricultura familiar 

camponesa e do extrativismo, considerando todos os sujeitos do campo e da floresta 

(BRASIL, 2008).   

 

Ainda de acordo com a PNSIPCF, faz-se necessário que os profissionais 

envolvidos com as questões de saúde dessas populações estejam munidos de informações que 

se referem aos agravos e doenças que atingem essas populações, inclusive os agravos 

provocados por questões externas, em especial, a violência no campo e na floresta em suas 

diversas expressões (BRASIL, 2008). 

 

A política expressa o compromisso político do Governo Federal de garantir o direito 

e o acesso à saúde por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), além de contribuir 

para a concretização dos seus princípios de equidade, universalidade e integralidade. 

Esta política traduz o desafio dessa garantia e também contempla o atual momento 

brasileiro de desenvolvimento do campo, de forma a incluir as peculiaridades e 

especificidades das demandas e necessidades em saúde dos trabalhadores rurais, dos 

povos da floresta e comunidades tradicionais (BRASIL, 2008).   

 

 

Parece ser contraditório quando, por um lado os principais documentos que 

apontam os determinantes, princípios e diretrizes para manter a saúde da nação, tais como - 

ONU/OMS, Cartas de Alma e Otawa e outras, Políticas Públicas Nacionais – PNSIPCF, SUS 

e tantas outras que dialogam com o processo saúde-doença dos povos – incentivam alimentos 

saudáveis, exercícios físicos para evitar o sedentarismo, trabalho, educação, moradia, lazer, 

paz, tranquilidade e qualidade de vida como pré-requisitos para manter a boa saúde, se por 

outro lado o Estado, enquanto gestor de áreas protegidas (Parna das Sempre-vivas) retira 

desses povos os espaços que garantem o alimento, as plantas medicinais, as atividades que 

propiciam longas caminhas e exercício físico, a paz, a liberdade, as terras tradicionalmente 

ocupadas.   

Sabe-se que outros motivos podem ter contribuído com o processo de 

adoecimento desses povos e não somente o Parna Sempre-vivas, no entanto, o que se buscou 

nesse estudo foram as correlações existentes entre o processo de adoecimento com esta 

unidade de conservação do ponto de vista dessas mulheres. Como vimos, a situação histórica 
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marcada pela implantação do Parna das Sempre-vivas vem incidindo como determinante 

social na saúde desses povos que, historicamente, mantêm uma relação dialética com os 

espaços que foram ressignificados, devido à presença da referida unidade. É importante o 

reconhecimento da gravidade desse processo de adoecimento para que haja uma 

transformação desta realidade.  Levando em consideração as concepções da psicologia sócio-

histórica, sobretudo de  Vigotski, os sentimentos tais quais medo, pavor, terror, horror e etc., 

são passíveis de ser educados, no entanto, uma premissa para a mudança é a necessidade de 

admitirmos os nossos problemas ou situações incapacitantes, já que a negação do sentimento, 

nesse caso o medo que paralisa, pode manter esses povos “paralisados”, diante das suas 

próprias histórias, até que a questão seja admitida, compreendida e dissolvida.  

 
Se sua mente não ta bem, seu corpo vai reagindo [...]. Por que eu acho que é o que 

comanda o cérebro, por que tudo começa no cérebro, se você não tem paz, se você 

não tem sossego isso vai influenciando o resto do corpo [...]. Por exemplo, muitas 

dores que a gente sente, esses problemas de pressão, acho que está tudo relacionado 

com a mente. E a mente precisa tá tranquila, precisa tá em paz [...]. Paz, é essa paz! 

Descarregar a energia negativa. E a paz a gente encontra no campo [...]. E tá livre! 

Não ter problema![...]. É ocê sentir que ocê é capaz de resolver os problemas. [Se 

referindo à tranquilidade que se encontra nos campos] (Maria de Fátima, São João 

da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

Após discorremos sobre a gênese do processo de adoecimento desses povos e 

situá-la enquanto uma questão social grave – pois coloca em risco a vida de pessoas 

vulneráveis a uma série de questões que leva ao adoecimento, sobretudo o adoecimento 

mental, que se agrava e se expressa em suas mais variadas expressões no corpo físico –, 

sugerimos que sejam tomadas medidas que contribuam para o processo de cura desses povos. 

Para Maria de Fátima uma dessas medidas é a devolução do território para o resguardo desses 

povos. 

 
Acho que no máximo que a gente fez foi de tentar resolver um pouco, é isso. E no 

mais por garantia de direito. Que acho que é assim, se você tem o seu território de 

volta já é uma vitória, e talvez ameniza um pouco. (se referindo ao sofrimento) 

(Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2016). 

 

 Libertar esses povos desse sofrimento significa devolver a eles toda a liberdade 

e autonomia que pode ser reconquistada a partir da permissão de continuar a praticar as 

atividades que dão sentido ao existir desses povos. Além disso, sugerimos que haja mais 

respeito nas ações impositivas que acompanham o processo de implantação do Parna das 

Sempre-vivas, ou seja, há necessidade de estabelecer um diálogo afetivo com esses povos, e 

não a imposição do poder a partir da perversa prática do amedrontamento que é causador da 
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devastação de vidas nessa região, desde o final do século XVII. Caso contrário, o Estado, 

enquanto órgão gestor dessa unidade de conservação – ICMBio, ao negar a importância 

desses espaços para o provimento da vida, assumirá a responsabilidade do processo de 

adoecimento desses povos, seguidos de morte.  

 

3.3.4 Núcleo Temático IV: A importância das relações familiares, e entre as comunidades: 

“Os de dentro e os de fora”.  

 

Ao analisar as falas, percebemos que as mulheres, em relação aos homens, 

atribuíam significações diferentes ao Parna das Sempre-vivas. É importante possibilitar escuta 

para essas especificidades rememoradas pelas mulheres, e apreender como elas significam a 

correlação do parque com o “ser” mulher, além das respectivas implicações no processo 

saúde-doença. Esse Núcleo Temático é composto pela articulação dos seguintes Núcleos de 

Significação, articulados a partir das falas das mulheres: Autonomia das mulheres e igualdade 

como pressupostos para manter a saúde do coletivo; A educação que se constrói pelos 

campos; “Flores eu acho que é família”; “Ele sabia muita coisa dos antigos”; “Ah, o mato é 

tudo nosso! Ninguém aqui tem documento de nada não, o mato tudo é nosso e eu tô tirando é 

minha lenha seca”. 

O fato de estar em campo, durante as entrevistas, somente com mulheres, 

provocou a necessidade de incluir, durante a elaboração do roteiro que subsidiaria a 

recorrência da entrevista, perguntas que pudessem trazer maior riqueza de informações das 

significações, sobretudo, atribuídas à vida das mulheres. Essa etapa do diálogo proporcionou 

valiosas informações, complementares à etapa anterior, dessa vez com o olhar mais atento 

sobre o efeito da implantação de uma unidade de conservação, sobreposta às áreas 

tradicionalmente ocupadas, sobretudo, na vida das mulheres.  

Confesso que senti vontade de entrevistar outras lideranças, alguns homens, não 

pela necessidade de ouvir os homens, mas por pertencerem a outras comunidades que também 

tiveram os seus direitos usurpados. Além disso, foram rememorados no processo de escuta 

como pessoas que também adoeceram, principalmente, devido à mudança ocasionada pela 

limitação e criminalização das atividades, resultante da implantação da UC.   

No decorrer do estudo, e com a compreensão dos fatos, as inquietações foram 

acalmadas e percebemos que as falas dessas mulheres já nos muniam de muitas informações. 

Os fatos ocorridos com os homens, devido à sua importância para o estudo, jamais deixariam 

de ser retratados. A inquietação se acalmou de vez ao dar conta de que a interlocução para 
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esta pesquisa partiu enfaticamente das mulheres. Percebemos o processo de “escuta” 

exclusiva às mulheres como uma oportunidade de desvelar novos pontos de vista, já que 

embora realizem atividades semelhantes às dos homens, para elas, muitas questões podem e 

têm significações diferentes. 

Portanto, nesse Núcleo Temático, foi também privilegiado o ponto de vista das 

mulheres. Buscamos mostrar quais as significações atribuídas por elas ao processo de 

implantação do Parna das Sempre-vivas, e como incidem em suas relações, quais sejam – as 

relações familiares, as relações entre as mulheres, as relações comunitárias e as relações com 

os de “fora”. Essa rede de relações já foi mencionada de alguma forma nos Núcleos 

Temáticos I, II e III, mas aqui buscaremos apreender como se deu, e como influenciou saúde e 

a vida como um todo, sobretudo das mulheres.  

Ao analisar as falas das mulheres, percebemos que as atividades realizadas por 

elas adquirem significados para além da execução de uma tarefa. Não somente as atividades 

recebem diferentes significações, mas também os lugares onde essas atividades acontecem, 

tais como os campos, as serras, os espaços domésticos e outros. Para trazer essa compreensão, 

ilustraremos algumas etapas do contexto que constituiu o processo histórico delas.  

A história e a trajetória dessas mulheres se comparam a uma colcha de retalhos, 

em constante processo de construção, e a partir dos fatos rememorados por elas alcançamos, 

em suas falas, as significações de cada retalho que integra esta colcha tão diversa e singular. 

A diversidade é tão complexa, que ficou claro para nós que nesse estudo há uma contribuição 

para com uma parte da construção dessa colcha, longe de ser finalizada. Quanto mais 

mergulhávamos na compreensão do processo, mais questões foram surgindo a serem 

desveladas, mas como tem o momento de iniciar e terminar, estamos apresentando neste 

nosso estudo o que foi possível não somente apreender, mas também sistematizar. 

 
Eu falo assim que, a gente que morou lá em Macacos, se fosse pra contar a história 

toda, de tudo que a gente sabe, desde os primeiros moradores, deles que veio à 

comunidade, os primeiros moradores da fazenda, depois foi surgindo a comunidade, 

foi fazendo uma casa ou outra da descendência da gente, dava um livro (Geralda 

Soares, comunidade de Macacos, 2017). 

  

Nesse sentido, assinalamos que a memória que permite acesso e compreensão do 

fenômeno estudado é a Memória Coletiva de Halbwachs (1990), que nos diz:  

 

[...] nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são lembranças pelos 

outros, mesmo que se trate de acontecimentos nos quais só nós estivemos 

envolvidos, e com objetos que só nós vimos. É porque em realidade, nunca estamos 

sós (HALBWACHS, 1990, p. 30). 
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As falas dessas mulheres trouxeram elementos que nos revelam o quão são 

guardiãs das memórias silenciadas, e, nessa oportunidade, sentem satisfação em poder trazer à 

luz da história seu ponto de vista, ao mesmo tempo em que receiam esquecer os fatos vividos, 

vejamos o trecho de fala abaixo: 

 
Cada dia que passa a memória da gente fica mais fraquinha. Mãe sabia de tanta coisa 

que hoje se ocê perguntar, ela não sabe não [...]. Eu sei contar, mas eu não sei 

transformar ele em uma história (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 

 

  Como vimos, essa é uma região que tem na sua gênese de colonização a 

expressão bastante acentuada na atividade do garimpo. Embora não seja a única atividade 

realizada, é a atividade que prevalece nos registros escritos e nas falas de muitas pessoas, e 

que passa despercebida pelas demais especificidades dessa região. Isso se deve ao fato da 

atividade do garimpo ser um tema tão expressivo e importante no processo histórico de 

constituição da região e, principalmente, pela relação que essa atividade tem com os homens. 

Como nos descreve Maria de Fátima, ao associar  a atividade com o gado e com o garimpo 

aos homens: “O gado sempre foi mais questão do homem, porque assim, as questões que 

geram mais renda, por exemplo, o gado, o garimpo é atividade do homem”. 

Embora haja mulheres que desempenharam ou ainda desempenham a atividade 

garimpeira, o homem, historicamente, recebeu maior destaque nesta atividade. No entanto, 

através das falas compreendemos que, além de desempenhar efetivamente o ato de garimpar, 

a mulher sempre se fez presente em alguma etapa do conjunto de ações que compõem esta 

atividade. Mas as informações escritas que prevalecem utilizam, na maioria das vezes as 

memórias, entendidas aqui como memória enquadrada (Pollak, 1992). Como já explicamos, 

as comunidades que constituíram as áreas de interesse da mineração, denominada na época 

por terrenos diamantinos, foram evitadas na memória enquadrada. Já que as comunidades 

foram evitadas, entende-se que o reconhecimento atribuído às mulheres, também, foi 

silenciado, ou desconsiderado na memória enquadrada, ao se tratar de um contexto que, além 

de todas as outras implicações, faz prevalecer o ponto de vista do homem, e, sobretudo, do 

homem que ocupa uma posição de privilégio no contexto desses povos.  Mas, a partir de fatos 

rememorados por Maria Helena, podemos compreender que na comunidade de Quartel do 

Indaiá, as mulheres historicamente exerceram a atividade garimpeira. Perguntamos se as avós, 

bisavós, tataravós também aprenderam a garimpar, ouvimos:  
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Ah aprendeu! O povo tudo aqui garimpava, a maior parte. Esses jovens de hoje que 

não garimpa, né? Mais tudo era garimpo [...]. É, nós era mais chegado no garimpo e 

panhava essa casquinha e essa ripa de coqueiro, tocava roça, mexia com gado, mexia 

com tudo  (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 

 

A grande maioria dos contextos históricos foi e ainda é contada por homens, que 

ouviram no processo de escuta outros homens. Uma série de questões está imbricada nessa 

ação, incluído aí mas não somente o patriarcado, que privilegia as atividades e ações 

desempenhadas por homens, fortalecendo a opressão e desvalorização das mulheres, e não 

poderia ser diferente no processo da construção científica. 

Para a filósofa Simone de Beauvoir (1949) tornar-se mulher se assemelha com as 

demais construções sociais, como as gerações, as etnias, as classes, etc. Ao trazer esse tipo de 

concepção para o contexto do estudo, observamos que o fato da história estar sempre 

projetada e contada por homens e para homens, leva à tendência de privilegiar o ponto de 

vista masculino e não dar visibilidade às atividades executadas pelas mulheres, que são 

complementares e/ou realizadas junto à atividade garimpeira, quais sejam: as roças, a coleta, 

incluindo a apanha da flor, atividades de cuidados, tampouco reconhecer a mulher como 

garimpeira. Nas falas de Maria Helena, moradora da comunidade Quartel do Indaiá é possível 

perceber que, além da ocupação com as demais atividades, as mulheres também se ocupavam 

com a atividade de garimpar. 

 

Era no Kaxixe, era! Até agora depois que eu casei eu tocava diamante, essa casa 

minha foi feita com diamante que nóis tirou na terra, a cata tá lá [...].  Era, debaixo 

do túnel. Nóis mexia com lâmpada. Diamante e ouro. Só o ouro salvava a boia. Cada 

diamante lindo, menina! [...].  A gente trabaiar no garimpo é bom! É uê? tem ouro, 

tem diamante, Eu gosto! Até hoje eu tô correndo atrás boba, desse garimpo aí (Maria 

Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 

 

Estudos realizados por Ellen Woortmann (1991) nos mostram como esse 

privilégio ocorre também em outras comunidades, quando se fala, por exemplo, de 

comunidades pesqueiras, é comum privilegiar o ponto de vista do homem, isto é, do pescador, 

embora haja outras atividades como a agricultura, trabalhos de cuidados e tantos outros.  

Concordamos com Woortmann (1991) ao apontar que as atividades realizadas pelas mulheres, 

na grande maioria, não são publicamente reconhecidas, mesmo quando tais atividades são 

cruciais para a reprodução social do grupo como um todo. O próprio discurso acadêmico atua 

no sentido de renegar ou secundarizar o ponto de vista das mulheres. Ao privilegiar o ponto 

de vista do homem, significa ao mesmo tempo, negligenciar as atividades que constituem o 

domínio das mulheres. 
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Por que depois de chegar essa questão do parque, assim agente afastou, mãe não vai 

mais pro campo. Então assim, por isso que eu falo, que essa questão da roça está 

muito relacionada à mulher [...].  A gente só conseguia perceber que tinha essas 

coisas quando mãe tava presente. Hoje mãe afastou (Maria de Fátima, São João da 

Chapada/Campos São Domingos, 2017).  

 

Na atividade de coleta, se destaca a apanha da flor nos campos de altitude, 

denominado por elas como “campos de flores”, ou simplesmente campos.  

 
As mulheres era o ano todo mexendo com a sempre-viva, era o ano todo no campo, 

panhando outras coisas porque tudo que você panhava dava dinheiro (Geralda 

Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 

 

A partir das entrevistas realizadas conseguimos apreender que, geralmente, os 

homens participavam diretamente dessa atividade no período da safra da sempre-viva de 

maior valor comercial, no período da entressafra realizavam outras atividades – garimpo, 

cuidados com o gado, preparo de roças. Essas atividades proporcionavam aos homens viagens 

para tratar de seus negócios, venda de flores, pedras preciosas, compra e venda de gado, 

dentre outras.  

Já as mulheres, em alguns grupos de coletores, como é caso das mulheres da 

comunidade de Macacos, a coleta se dava durante todo o ano, e mesmo não havendo a flor da 

sempre viva para coletar, outras espécies eram coletadas. Além da apanha da flor, as mulheres 

se dedicavam ao plantio e manejo das roças e atividades de cuidados. Há casos que se 

assemelham com a família de Maria de Fátima, no período da entressafra, as mulheres 

dedicavam principalmente ao plantio de alimento – roça e horta e atividades de cuidados. Essa 

relação da safra e entressafra da flor não foi possível ser feita com os relatos de Maria Helena, 

pois ela não se reconhece apanhadora de flores. Na época de plantio de roça, a sua família se 

dedicava a essa atividade, os demais períodos do ano dedicavam à atividade de gado e, antes, 

do garimpo, além da extração de outros produtos (plantas medicais, frutas, lenha), cuidados 

com o quintal e ainda a atividade de cuidados. Vejamos nas falas abaixo: 

 
Numa certa época do ano eles (se referindo aos homens) também fazia parte, né? 

[...].  Mas mais era olhando as criação, a roça e o garimpo [...].  na época que eles 

tava mexendo com a roça, ou mesmo com o garimpo, as mulheres ficavam lá 

panhando, panhando, né? Panhando do mesmo jeito. A rotina delas (se referindo às 

mulheres) era o ano inteiro [...]. Nas época das sempre viva mesmo, ía a família 

inteira, era homem, era rapaz, moça, era tudo. Mais no resto do ano, mais as mulher, 

era a rotina delas, era o ano inteiro. Era o ano inteiro (Geralda Soares, Comunidade 

de Macacos, 2017). 
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O fato dessa atividade ora ser realizada por grupos de mulheres, ora realizada em 

família ou os dois ao mesmo tempo, sempre em coletivo, leva as mulheres a atribuir a essa 

atividade uma especial subjetividade, principalmente por remeter aos tempos vividos em 

família. Nos dizeres de Maria de Fátima: “Flor eu acho que é família”. 

 
É a melhor fase, se você pensa em convívio familiar [...]. Até hoje quando a gente tá 

nos campos eu acho que a relação com a família ela é muito mais próxima [...].  você 

não tem nada que te distrai, se ocê tá nos campos não tem um celular pra ficar 

mexendo, não tem uma televisão, então eu acho que o contato alí, a conversa ela flui 

mais fácil [...]. Era a família toda![...]. Então assim é muito mais do que ocê ir pro 

campo panhar flor e vender (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São 

Domingos, 2017).  

 

[...] Lá tem uma época do ano que ia a família toda (Geralda Soares, Comunidade de 

Macacos, 2017). 

 

Para essas mulheres, os campos de flores se constituem como um lugar de 

reprodução social importante, pois é nos campos que mulheres e homens educavam seus 

filhos, criavam às relações de trabalho, transmitiam conhecimentos relacionados aos cuidados 

da saúde e as relações com a natureza.  

 

Porque as pessoas, as crianças, a gente que foi criado lá na roça, a gente respeitava o 

meio ambiente, os animal, porque a gente foi criado ali no meio deles [...].  Via um 

ninho de passarim lá, você ficava olhando aquele ninho quando os ovinhos ali, 

quando saía o passarinho  

 

As falas nos revelam que são atribuídos aos campos significações que vão além da 

relação existente entre coletar e vender flor e outros produtos que compõem o extrativismo 

dessa região. Nos campos as atividades das mulheres se imbricam entre o educar e o coletar 

flores, pois acontecem simultaneamente, e ainda, se constitui como um espaço de construção 

das relações familiares e com a natureza, como bem diz Geralda: “Ocê vê que a gente 

respeitava mais [...].  Porque a gente foi criado respeitando tudo, tudo aquilo lá ficou 

daquele jeito porque a gente respeitava” (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016).. 

A importância dessa relação toma como base as concepções de Paulo Freire e 

Vigotski ao fazer referência a um humano como resultado das relações sociais que foram 

construídas historicamente. “Não há homens sem mundo, sem realidade, o movimento parte 

das relações homem-mundo” (FREIRE, 1987, p. 74). Nas palavras de Freire: “A educação 

como prática libertadora [...].  implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado 

do mundo, assim como a negação do mundo com uma realidade ausente dos homens” 

(FREIRE, 1987, p.70). 
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Para Maria de Fátima: “As melhores conversas em questão de conselhos, de 

ensinamento e de aprendizado, eu tive foi indo ou voltando do campo ou mesmo no campo”. 

No âmbito da psicologia sócio-histórica, a educação é reconhecida como um 

instrumento central para o processo de humanização, já que se compreende o ato de educar 

como ação fundamental de mediação simbólica, de interações e de ações pedagógicas 

deliberadas e intencionais, voltadas para um fim que constitui-se no desenvolvimento de 

funções psicológicas tipicamente humanas (ALVES POLI, 2007).  

É possível dimensionar a importância desses lugares, enquanto lugar educativo 

para a constituição desse povo, nas falas de Maria de Fátima, apanhadora de flor que nasceu e 

cresceu onde hoje está implantado a unidade de conservação, mas que também traz o olhar de 

alguém que, em uma etapa da vida, necessitou migrar para a cidade e ainda assim mantém 

fortes relações com o lugar de origem. 

 

E panhar flor pra mim é viver momentos, porque é assim, é a melhor fase, se você 

pensa em convívio familiar, por exemplo, toda vez fala assim, quando fala de panhar 

flor o que cê lembra? Eu lembro da minha família, então assim é muito mais do que 

ocê ir pro campo panhar flor e vender. As melhores conversas em questão de 

conselhos, de ensinamento e de aprendizado eu tive foi indo ou voltando do campo 

ou mesmo no campo. Era onde que pai e mãe ta sempre conversando, explicando, 

ensinando, era diálogo mesmo! Ou que fosse voltando do campo, em casa, é assim 

lá no campo. Eu acho que a gente tinha isso e que hoje a gente perde muito. Por 

exemplo, ocê tá em São João, tem televisão, tem muita coisa pra fazer, cada um tá 

fazendo uma coisa. Então assim, cê perde muito. Então assim, flor eu acho que é 

família (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2017).  

 

É possível identificar nos trechos de algumas falas a importância atribuída às 

relações familiares no processo educativo dos filhos. Os campos também foram significados 

como o lugar que se utiliza para socializar os ensinamentos deixados pelos ancestrais e, como 

consequência, construir o processo educativo dos filhos e das filhas.   

 
A gente panhava por causa do valor, mas tava muito relacionada à educação, 

ensinamentos [...]. Esses ensinamentos sempre tinha em conjunto com a ida pro 

campo, união familiar [...]. Respeitar os outros, isso tudo tava relacionado à panha 

da flor. Era onde que pai e mãe ta sempre conversando, explicando, ensinando, era 

diálogo mesmo! (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 

2017). 

 

Embora a responsabilidade de educar os filhos é da família, e porque não da 

sociedade, sabemos que são as mães que, na grande maioria, assumem a responsabilidade de 

educar e cuidar dos filhos e filhas. Nesse caso, usufruir de uma atividade que, além de tantas 

outras significações, possibilita conciliar a atividade de cuidados e de educar, é uma 

importante questão considerada por essas mulheres.  
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Sabemos que muitas mulheres optam por realizar atividades de trabalho fora do 

ambiente doméstico e fora do convívio dos filhos, no entanto, algumas mulheres-mães têm 

preferência por estar junto aos filhos no processo de educar e acompanhar seu 

desenvolvimento humano. E com as apanhadoras de flores não foi diferente, a educação e 

cuidados com os filhos e filhas acontece em família e em comunidade, não sozinha, mas com 

uma rede na qual as mulheres se inserem e confiam. Essa importância pode ser observada nas 

falas de Maria de Fátima: “E também hoje eu percebo, pelo fato deu ter uma filha, eu entendo 

muito mãe essa questão de levar a gente pro campo, ocê sair pra trabalhar e deixar um filho 

em casa, a preocupação é muito grande”. 

Nas falas foi possível apreender que o processo de educação na perspectiva das 

apanhadoras de flores, perpassa pela relação entre as pessoas, mas também da relação com a 

natureza.  

Uma coisa que a gente não sabia explicar, por que muitas coisas que a gente faz e a 

gente nunca parou pra pensar [...].  Por exemplo, eu nunca questionei porque que 

não podia entrar dentro de uma mata lá, vovô não deixava tirar dessa mata nem 

madeira seca, aquela mata era intocável. É a mata de vovô! [...].  A gente chama a 

mata de vovô, então assim, ele não deixava mexer lá, a gente nunca questionava, a 

gente respeitava isso [...].  Pai também, acho que nunca questionou, pai respeitava 

isso e passou pra gente, a gente respeitava [...].  Era repassado de pai pra filho [...].  

É óbvio que a gente sabia por que não podia desmatar a nascente e rio [...]. Era uma 

coisa que não se faz e isso foi vovô que ensinou [...].  Ele descobriu de alguma 

forma sem precisar que alguém que estudou viesse ensinar isso pra ele (Maria de 

Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

E o fato de a gente pegar a semente e jogar no campo de novo, isso foi passado de 

pai pra filho [...].  Mas a gente nunca imaginava que a gente plantava flor, a gente só 

jogava a semente no campo onde era campo normal dela (Maria de Fátima, São João 

da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

Assim, a educação é pensada a partir da realidade social onde homens e mulheres 

(re)constroem a compreensão de mundo, e de como deve ser o processo de construção do 

conhecimento que, segundo Paulo Freire, deve acontecer em comunhão, ao conceder que 

“ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém educa a si mesmo: os homens se educam 

em comunhão, mediatizados pelo mundo” (FREIRE,1983, p.79). 

Um motivo de grande preocupação para as mulheres, e que merece destaque, é esse 

rompimento com as estratégias de educar e (re)construir os conhecimentos adquiridos ao longo 

da vida, como pode ser observado nas falas de Maria de Fátima: 

 

A gente consegue perceber dentro de casa mesmo, a família é grande, somos onze 

irmãos, então assim, a diferença de maturidade e de independência que temos é 

muito diferente dos mais novos que foi uma criação toda diferente, eles não teve 

muita relação com o campo (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São 

Domingos, 2017). 
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As falas nos possibilitam reconhecer que os campos são lugares educativos e, 

além disso, as mulheres reconhecem que há ensinamentos sendo repassados e, ao mesmo 

tempo, adquiridos nos campos. Nas significações apontadas pelas mulheres, ao romper com 

essa relação, o desenvolvimento humano na perspectiva cultural desses povos será 

comprometido, como pode ser visto nos trechos de falas a seguir. 

 

Hoje vendo a criação que eu tive e a criação que os meninos têm hoje, eu sempre 

brinco que todo mundo deveria ter um campo na vida, uma fase da vida [...].  Foi 

muito importante! Por que eu, o que eu sou hoje, em questão de independência, isso 

eu acho que fez muita diferença (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos 

São Domingos, 2017). 

 

[...] A gente era aquela brincadeira, nós gostava de andar no campo, tomar banho no 

rio, subir na serra, tudo a gente, a gente....subia numa serra, cê prestava atenção ni 

tudo que cê via ali, era planta, era uma planta diferente, era um capim diferente, era 

um desenho que tinha na pedra [...].  Hoje as crianças de hoje, eles quer só internet, 

jogo na internet, fica ali o dia inteiro, o mundo deles tá ali naquela tela (Geralda 

Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 

 

Como vimos, as crianças também participaram da vida nas campinas, não 

necessariamente estando nos campos, pois existiam situações e épocas que as crianças não iam 

para os campos, geralmente em época de aula, além disso, é comum as crianças pequenas 

ficarem aos cuidados das irmãs mais velhas, enquanto as mães iam para os campos diariamente.  

 
Nossa! Eu era pequenininha e eu cuidava dos meus irmãos pra ela (mãe) ir pro campo 

panhar sempre-viva. Porque era assim: Tanto que lá em casa, os mais novos me 

chamavam até de mãe, porque eu tinha que ficar, tinha dia que chorava de tanto olhar 

menino. Ela saía de manhã, e ela ali também (se referindo à tia/madrinha), e os mais 

velhos que ficavam, ficavam dentro de casa com os irmãos (Geralda Soares, 

Comunidade de Macacos, 2017). 

 

Foram atribuídas diferentes significações ao fato de ora acompanhar a mãe e o pai 

na apanha da flor, ora permanecer no espaço doméstico aos cuidados dos irmãos e irmãs. 

Geralda Soares, por ser irmã mais velha, começou muito cedo a cuidar dos demais irmãos, 

atribuindo dificuldades a essa tarefa. Já para  Maria de Fátima, também umas das mais velhas 

de onze irmãos, que também cuidava dos irmãos mais novos, significou um fato importante e 

que trouxe contribuições para a sua vida adulta, quanto para os demais irmãos. Ao possibilitar a 

elas a construção de sentimentos como confiança, segurança, independência, entre outros 

importantes para as suas realizações, além de ensinar a lidar com situações diversas.  

 
[...] Nós que vivemos muito no campo, porque nós éramos os primeiros filhos, mas 

chegou um momento em que era os mais velhos que olhava os mais novos, que aí já 
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passava um tempo maior em São João, então assim todo esse processo eu acho que 

a gente criou uma independência muito maior (Maria de Fátima, São João da 

Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

Os campos se revelam também como o lugar de construção do processo de 

autonomia e libertação das mulheres. Embora a apanha de flor seja uma atividade exercida 

por toda a família, para muitas famílias são as mulheres que estão no dia a dia, durante o ano 

todo, realizando a coleta. A seguir os trechos de falas onde esta compreensão se manifestou. 

 

Era! Na época da sempre viva ia as mulheres, e os homens que era no mês de abril 

que ela tá abertinha, aí é todo mundo. Mas nas outras épocas do ano era mais as 

mulheres. Agora, quando ia só as mulheres que ia panhar outras coisas que ia pra 

voltar, cê não ia pra dormir, cê ia lá, panhava sempre viva e voltava pra casa 

(Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 

 

E são essas mulheres que tiveram suas relações mais afetadas, visto que, em 

algumas comunidades os homens participam dessa atividade periodicamente, na época da 

safra, enquanto as mulheres labutam dia a dia na apanha da flor. Ao dizer que as mulheres 

tiveram suas vidas afetadas de forma diferenciada, não estamos referindo às demais 

atividades, mas especificamente à atividade de apanhar flor. As falas revelam quão forte era a 

relação das mulheres com os campos, e a importância desse lugar para a constituição dessas 

mulheres que, nos campos, adquiriam sua autonomia e empoderamento.  

 
Mãe tá com 87, e mãe também igual ela, elas panhava, começaram a panhar sempre-

viva desde novinhas, desde 10 anos, né? Então, é uma vida inteira! [...].  A rotina 

delas era essa, e parecia que elas não cansavam não [...].  Era essa rotina dela, era 

mãe, era minhas tias, era prima [...].  Sempre aquela turma de mulher junto, ia lá 

colher a sempre viva e voltava (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 

 

A rotina das mães de família lá de Macacos era essa, porque elas tinham que ter 

alguma coisa para ajudar os maridos (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2017)..  

Embora a apanha da flor seja uma atividade realizada por toda a comunidade, em diversos 

casos, mais pelas mulheres, ainda assim é considerada ajuda. No entanto, ajuda a que se refere 

pode ser considerada como uma ajuda recíproca, na qual a mulher contribui com as atividades 

que são realizadas pelos homens, assim como os homens contribuem com as atividades 

realizadas pelas mulheres, uma cooperação.  Fato semelhante ocorre, também, nas 

comunidades pesqueiras apontadas por Woortmann (1991).  Nas falas de Geralda essa ajuda 

recíproca é percebida ao se referir aos serviços domésticos sendo partilhados por toda a 

família, enquanto as mulheres apanhavam flores – Então quem tava dentro de casa que fazia 

as coisas dentro de casa. As mulheres não tinham aquela obrigação de só ela fazendo, o 
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marido fazia, todo mundo cozinhava, se era a filha que tava em casa, ela também fazia 

(Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2016). 

O garimpo, considerado atividade de homem, é a atividade preferida de Maria 

Helena, e ainda assim as demais atividades também fazem parte do seu cotidiano – Ah, hoje 

eu mexo é com vaca, planto manaíba, planto milho, planto feijão. Não vendo não, mais é pra 

consumo. Esse fubá aqui mesmo foi eu que plantei (MARIA HELENA, 2017). 

Percebemos claramente que nesse contexto a divisão sexual do trabalho é muito 

complexa (flexível), embora ela exista, mas o fato das mulheres partilharem de todas as 

atividades, elas se confundem em meio a tantas imbricações, e ainda que algumas não 

exerçam atividades ditas como do homem, há comunidades, como é o caso de Quartel do 

Indaiá, onde as mulheres aparecem realizando todas as atividades. E como se trata de uma 

contribuição recíproca, mesmo o homem estando à frente de alguma atividade, determinada 

socialmente como sendo de homem, as mulheres desempenham alguma outra atividade que 

auxilia as atividades realizadas pelos homens, quer seja produzindo alimento, lavando as 

roupas de trabalho, cuidando dos filhos e até mesmo garantindo a subsistência da família, 

enquanto a “sorte” não é alcançada no garimpo. Pois, embora haja reciprocidade, as 

atividades que se relacionam diretamente com uma quantidade maior de recurso financeiro 

são desempenhadas pelo homem. Nas falas de Maria de Fátima:  

 

O gado sempre foi mais questão do homem, por que assim, as questões que geram 

mais renda, por exemplo, o gado, o garimpo é atividade do homem. A roça era muita 

questão de ser um papel muitas vezes da mulher. Lá em São João, por exemplo, roça 

quando é pro consumo é papel da mulher, mesmo as hortas ou a roça,  isso aí é 

questão de trabalho da mulher fazer. É porque uma coisa sempre complementa a 

renda da outra (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 

2017).  

 

A família de Maria de Fátima apresenta uma dinâmica de trabalho um pouco 

diferente das outras duas interlocutoras, por já morar nas proximidades dos campos de flores 

e o deslocamento ser menor em relação aos demais moradores, percebe-se nas suas falas a 

reciprocidade existente entre as atividades, no entanto, quando o assunto é dinheiro, o 

homem toma a frente da atividade.  

 

A  ida no campo geralmente ela é feita em família, eu não consigo imaginar uma 

separação por período, por exemplo assim, a época de criar gado, a mulher muitas 

vezes ela tá na roça. E uma coisa não impede, por exemplo, se ele tá cuidando do 

gado ele vai pro campo, não tem muito essa separação. E depende da época do ano, 

por exemplo, se for a época da flor e ela tiver com um preço bom, vai todo mundo 

pro campo (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 
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As atividades das mulheres, no caso da apanha de flores, mesmo sendo 

considerada ajuda, as mulheres merecidamente desfrutavam da renda dessa atividade.  

 

Isso era sempre pra ajudar e mais pros filhos [...]. Isso que fazia parte da renda delas 

[...]. É tanto que elas, ocê vê, elas já tinha aquela obrigação, elas já tudo que elas 

arrumava era pra ajudar dentro de casa (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 

2017). 

 

 Seguindo as análises compreendemos que a autonomia do gasto com o dinheiro 

era uma questão atrelada ao rompimento da dependência da mulher ao marido.  Contudo, o 

que elas também assinalam é que essa autonomia ainda precisa avançar em muitas 

comunidades, já que em alguns casos as mulheres não podiam decidir pelo gasto do dinheiro 

de um trabalho executado por elas. Vejamos nas falas de Maria de Fátima: 

 
Não, ela não era dependente financeiramente. Assim era e não era. (se referindo à 

mãe). Mãe sempre trabalhou e eu não consigo imaginar/ver mãe parada, a gente não 

conseguia ver [...].  Mamãe sempre trabalhou e era um trabalho muito mais do que 

pai, porque ela levantava mais cedo e ia fazer o serviço de casa, a comida, o quê que 

a gente ia comer, preocupar com a alimentação, deixar almoço pros meninos que ia 

ficar. E depois ela ia pro campo junto com pai, apanhava quase o mesmo tanto ou 

muitas vezes até mais na questão de flores, voltava pra casa, ia preparar a janta, 

cuidava dos filhos e essa questão toda. E na hora de decidir quem fazia o quê com o 

dinheiro, era pai que determinava, esse dinheiro vai pra isso, esse vai aquilo e esse 

pra aquele outro (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 

2017). 

 

No entanto, elas tinham as estratégias que eram utilizadas para decidir onde parte 

do dinheiro era gasto. E essa autonomia se expressa, principalmente, na condição de utilizar 

parte do recurso com a educação e vestimenta dos filhos, já que os materiais escolares e as 

roupas dos filhos e das filhas eram adquiridos e garantidos com o dinheiro oriundo da venda 

das Sempre-vivas, e algumas, utilizavam o recurso também para a compra de utensílios 

domésticos e pequenos reparos na casa. 

 

E a única questão que ela não abria mão era de comprar o material escolar. Então 

assim, além de ajudar nas contas de casa, o dinheiro que ela podia pegar a mais era 

pra poder comprar material escolar ou roupa (Maria de Fátima, São João da 

Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

Além dessas relações já estabelecidas, estar em campo com outras mulheres tem 

um significado muito particular para elas; é nos campos que muitas relações de ajuda mútua e 

reciprocidade aconteciam. Pois ao se formar grupos de mulheres para a realização da 

atividade de apanha de flores, essas mulheres ofereciam escuta umas às outras e se ajudavam 

na resolução dos problemas que as afetavam. Vejamos nas falas de Geralda Soares (2017): 



  

  196 

 

 

Compartilha! Ai conversava sobre alguma coisa, né? As vezes se tinha alguém 

doente,  se tinha algum problema conversava, um ajudava o outro, as vezes um dava 

um conselho, então era assim [...]. Conversava uma com as outras mesmo [...]. Tava 

sempre se ajudando. Se uma tava numa lapa, cê tava na outra, se  precisava de 

alguma coisa ocê ia lá e eu te emprestava, depois eu precisava ocê passava pra mim, 

era assim, ne?  

 

Fortalecia muito os Laços, porque hoje nem tem muito isso mais. Cada um ta pra um 

canto...[...]. Deu pra perceber muito essa coisa da família, da união ne? 

 

As pessoas lá era mais unida, fazia as mesmas coisas, tava mais unido, hoje já ta 

assim... já não é assim mais [...]. Não reuni mais, na época reunia, quando era na 

época que ficava lá na roça reunia de tarde todo mundo conversando, contando um 

caso e hoje não tem isso mais, acabou, acabou tudo! Até ficou assim... não tem mais 

aquela união que tinha das família, ficou mais distante um do outro. 

 

Uma questão que merece destaque é a relação e o papel da mulher apanhadora de 

flor no espaço doméstico. Embora a mulher realize as atividades domésticas, elas não se 

sentem obrigadas a executarem sozinhas tais atividades, que são socializadas também com os 

homens da família.  A fala de Geralda aponta para conquistas percebidas na libertação e 

autonomia dessas mulheres. Pois, ao falar que muitas ali, a maioria das mulheres ali no 

Macaco num foi feita pra ser dona de casa, ficá dentro de casa só fazeno comida e limpano 

casa ( Geralda, 2017), elas buscam explicar que, embora haja um patriarcado que exerça 

influência na vida delas, muitos rompimentos já foram realizados, ou então, em algumas 

situações nem chegaram a se instalar, quando afirmam que muitas mulheres não casaram para 

ser dona de casa, incluindo nesta relação as mulheres da comunidade que hoje têm mais de 80 

anos de idade, e que foram fortemente influenciadas por suas mães e avós. Percebe-se aqui 

uma semelhança com aspectos da organização de sociedades indígenas.  

Nesse sentido, as relações de independência e autonomia da vida dessas mulheres 

ganham destaque. Essa relação foi mais expressiva na comunidade de Macacos, embora não 

aconteça igualmente nas outras famílias, elas reconhecem que fato semelhante acontece com 

outras mulheres dessas e de outras comunidades que foram atingidas pelo Parna das Sempre-

vivas.  

 
Que a gente num foi criado pra ficá dentro de casa tomando conta, pelo menos 

minha mãe num ensinou isso pra gente [...].  Ser dona de casa mesmo, eu acho que 

eu nunca aprendi ser dona de casa, ficá dentro de casa [...].  Pra mim eu era dona de 

casa, assim, chegava de tarde e fazia comida, mais ser dona, fica ali só cuidano 

duma casa, não (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 

 

[...] porque ali, num tem uma mulher ali de Macacos que cê pergunta que ela fala 

assim: "Ah, eu fiquei a vida toda só cuidano da casa e dos meus filhos. Não! 

Nenhuma, elas fazia de tudo (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 
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Olha, é bem difícil! É bem difícil, porque elas não foi acostumada assim, não foi 

criada assim, foi criada desde novinha indo panhar sempre viva, deixando os filhos 

em casa e indo panhar sempre viva. Não tinha isso de ficar arrumando casa, até 

arrumava, mas tinha no final de semana que elas ia dar uma arrumada na casa. Se o 

marido tava em casa, ele fazia comida, cê tinha filho que tava em casa, ele fazia, 

mas ficar ali só cuidando da casa. Aprenderam fazer serviço de casa [...].  Porque pai 

levantava de manhã, ele fazia o café, ia lá tirava o leite, já fazia o angu e punha o 

leite pra ferver e quando mãe levantava, o leite já tava fervido pra gente tomar com 

angu[...].   não tinha aquela obrigação de: Ah, porque eu sou casada, eu tenho que 

ficar ali só cuidando da casa, não! (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 

 

Época de garimpo lá em São João, muitas vezes, ia só a mulher pro campo, o 

homem muitas vezes tava no garimpo [...]. E tem uma questão, que tem vez que 

tem grupos que é só mulher, porque a mulher que é a chefe da família, tem 

situações que não tem a presença de um homem ali, a mulher que sustenta a casa 

[...].  Isso é muita realidade de São João, de ter só a presença feminina como questão 

de família, aí já envolve outra relação. Então assim, vai ter situações onde é a mulher 

só que vai pro campo, porque ela que é a chefe da família ali (Maria de Fátima, São 

João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

A interrupção desse processo pode levar essas mulheres a retraírem ao lugar de 

dependência, principalmente financeira. Já que a mulher, que era parceira do marido, ao 

perder o espaço de realização de suas atividades, torna-se cada vez mais dependente dos 

homens que, por sua vez, enfrenta dificuldades crescentes para garantir o sustento da família. 

Romper com essa relação significa, ao mesmo tempo, se responsabilizar pelas 

consequências que esse rompimento pode trazer. Os estudos feitos por Woortmann (1991) 

mostraram que o acúmulo de tensões no universo masculino, de uma comunidade pesqueira, 

resultou em aumento da violência contra as mulheres. “Cada vez mais dependentes de quem 

não pode, sozinho, prover a fartura, são redefinidas como preguiçosas, e vítimas de 

espancamentos” (p.20). Assim como as mulheres pesqueiras, as habilidades das mulheres 

apanhadoras de flores sempre-vivas pouco ou nada acrescentam à renda familiar. 

 Ao contribuir com o rompimento dessa relação, o Estado, na figura do 

ICMBIO, vai contra as conquistas dos direitos das mulheres. E ainda, considerando a caráter 

dos processos de saúde e doença e sua determinação social, ignoram a portaria n
o 

2.866, de 2 

de dezembro de 2011, que institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Política 

Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta, ao desconsiderar as 

especificações de gênero existentes nessas comunidades, o que pode contribuir com o 

aumento de riscos e agravos à saúde. 

Os campos também são lugares de construção de novas famílias, pois era nos 

campos que aconteciam encontros entre casais que conduziam ao casamento e constituição de 

família, “Então muitos encontros aconteceram nas lapas”.  
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Pai é da comunidade de Macacos, de São João indo pros campos, a gente passa 

dentro da comunidade de Macacos. Pai é de lá, mas ele foi criança ainda, nasceu em 

Macacos, mas ele foi quando criança lá pros campos. Mãe já é de lá do Pé de Serra 

que é do município de Buenópolis. Então foi assim, muito nessa questão do povo do 

Pé de Serra subir a serra e o povo do Macacos descer a serra que eles encontraram 

(Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

Assim como é a representação dos campos para esses povos dessa porção da 

Cordilheira do Espinhaço, é a praia para as comunidades pesqueiras que são apontadas por 

Woortmann (1991).  

Como já mencionamos, a serra é circundada por comunidades e, principalmente 

na época da safra, muitas famílias dos arredores atravessavam a serra para ter acesso aos 

campos de sempre-viva, e nesse processo de deslocamento muitos encontros e festejos 

aconteciam. Como transcrito abaixo: 

 

É porque é assim, os campos de flores eles tão muito encima da serra, então o povo 

do Pé de Serra eles vinham pra subir a serra e ia apanhar flor. Então muitos 

encontros aconteceram nas lapas. Ai depois que panhava flor, faziam as festas, os 

bailes e tinha muita essa questão de festa tradicional em comunidade. O povo de Pé 

de Serra vinha pra Macacos e povo de Macacos ia muito em festa lá em Pé de Serra. 

Então tinha sempre esse trânsito passando encima da serra e foi nesses encontros 

que eu surgi (risos) (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 

2017). 

 

Quando tava a moçada toda, tudo junto e ia muito a turma toda, as moças os rapaz, 

as vezes de noite,  juntava todo mundo na lapa, aí era divertido (Geralda Soares, 

Comunidade de Macacos, 2017).. 

 

Como vimos nas falas, aconteciam também as festas e os bailes nas lapas que 

compõem os campos. A interação entre as comunidades aconteciam também a partir das 

festas tradicionais de cada comunidade, onde os campos e as serras eram espaços utilizados 

para a travessia de uma comunidade até a outra. Esses festejos podem ser entendidos como 

celebrações em agradecimento à colheita e finalização de um ciclo para permitir a chegada de 

outro.  

E tinha muita essa questão de festa tradicional em comunidade. O povo de Pé de 

Serra vinha pra Macacos e povo de Macacos ia muito em festa lá em Pé de Serra 

(Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

Seguindo as análises, foi assimilado que os cuidados com a saúde da família e da 

comunidade eram, e ainda são em sua maioria atribuições das mulheres, que tradicionalmente 

são detentoras dos saberes relacionados aos cuidados da saúde, conhecimentos herdados dos 

ancestrais sobre tipos de doenças, os remédios e procedimentos que se utilizam para cada 

situação. Esses cuidados são extrapolados para além da família, através das parteiras, 

benzedeiras, rezadeiras e raizeiras.  
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Uai, eu sei benzer de cobra, cobreiro, vento virado, é bicheira em criação, sei benzer 

mal olhado [...]. Uai, deu cupim ali. Agora deu cupim e eu benzi, agora que eu já 

vou plantando [...]. Tem que benzer o cupim, lagarto, tudo, uai! (Maria Helena, 

Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 

 

E tem uma que eu não conheço a planta, mais eu achei fantástico que é pra 

fertilidade, e foi vovó que tomou esse chá e ela teve 11 filho (Maria de Fátima, São 

João da Chapada/Campos São Domingos, 2017).  

 

Minha vó por parte de pai [...]. Ela era parteira, então ela que fazia os partos se um 

tinha uma doença, tinha muito menino que tinha anemia, ela que cuidava! Ela sabia, 

ela fazia garrafada! Eles falava barriga d`agua, era só quando tomava, ela tinha 

várias raiz [...].  Ela curou muita gente com isso, ela usava muito também o coisa 

que ela falava assim “senapismo” [...]. Tuuudo tratava com coisa do mato, eu não 

lembro assim mais tanta coisa, mas minha vó contava que teve uma época que deu 

um negócio que chamava varíola. Que aquilo ali dava até mau cheiro e que ela curou 

eles com planta do mato. Ela sabia tudo! (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 

2017). 

 

Tinha uma cólica que eu passava mal, cólica menstrual, eu desmaiava com a cólica, 

e tinha uma planta que dá até hoje, eles usava ela pra por no tempero, chama 

quitoco, eu tomava era isso, era chá disso. Era só quando eu tomava sarava na hora 

[...].  Era simpatia, era benzedeira, minha vó benzia também (Geralda Soares, 

Comunidade de Macacos, 2017). 

 

 Alguns homens também compartilham de algumas práticas de cuidados com a 

saúde, entretanto, nas falas das mulheres apreendemos que esse ensinamento é repassado a 

eles por alguma mulher, seja mãe, avó ou até mesmo esposa. Como pode ser visto nas falas de 

Maria Helena: “Foi meu pai que me ensinou essa benzeção toda, ele aprendeu com a avó 

dele, com a bisavó com o avô. Ele aprendeu tudo!” (Maria Helena, Comunidade Quilombola 

Quartel do Indaiá, 2017). 

 As ações realizadas pelas benzedeiras constituem um traço marcante nos 

processos de cura, tanto para as comunidades dessas mulheres e se estendendo às demais 

comunidades que mantêm relação com o Parna Nacional das Sempre-vivas. No relatório 

apresentado por Costa-Filho( 2014a), a presença das benzedeiras foi um dos aspectos 

destacados nas incursões a campo, apontando como as benzedeiras são reconhecidas e 

respeitadas por diferentes faixas etárias nas diferentes localidades da região em estudo.  

Além das benzeções, o conhecimento das plantas medicinais relacionadas a cada 

doença também é atribuído às mulheres – E tem um a que eu não conheço a planta, mais eu 

achei fantástico que é pra fertilidade e foi vovó que tomou esse chá e ela teve 11 filho 

(Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

Entregar a saúde aos cuidados da comunidade traz segurança e confiança, 

sobretudo para as mulheres dessas comunidades, por serem elas que, na grande maioria, são 

responsabilizadas por levar os filhos ao médico, quando necessário. O espaço do hospital é 
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significado pelas mulheres como espaço propício a serem agredidas ou desrespeitadas, fato 

este apreendido a partir do que aconteceu com a mãe de Maria de Fátima.   

 

A situação de mãe foi que ela chegou aqui (se referindo à cidade) com os meninos 

doentes, acho que ela tinha três pequenos na época, chegou com os três. O médico 

já estava saindo, ai ela pediu o médico, pediu pra ser atendida, aí ele perguntou se 

ela não tinha marido [...].  E assim atendeu naquele maior pouco caso. Então assim, 

na época, mãe sempre contou isso, apesar de eu achar um absurdo, hoje o fato de 

eu ser mãe, eu sei o quanto que isso é difícil [...].  Por que a expressão que ele usou 

foi porque ela não tinha marido, não tinha condições de pagar um médico 

particular, pra quê que ela arrumava filho. Foi a expressão dele, foi nesse sentido 

(Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 
 

Esse fato é tão significante como algo que referencia humilhação a essa 

apanhadora de flor, que sua filha ao contar essa história chora, mesmo tendo passado tantos 

anos. Essa situação nos faz compreender a importância de se manterem os cuidados da saúde 

na e pela comunidade. 

O campo também era visto pelas mulheres como local de lazer e de resolução de 

problemas, atuando como “espaço de cura”. Foram identificadas diversas ações que nos 

permitem caracterizar o campo como espaço de cura.  

 
A sensação que eu tenho é que quando eu tô lá é que dá pra resolver qualquer coisa 

[...].  É assim a necessidade que eu até hoje sinto muito necessidade de ter contato 

com a terra pra mim descarregar energia, eu preciso ir  e ter aquela sensação [...].  

Qualquer tensão, qualquer energia que eu vou descarregar eu preciso tá lá nos 

campo [...].  Eu tô longe e falou assim, gente eu não entendo porque tem essa 

necessidade de tá lá, essa relação muito forte [...].  Aí quando eu chego lá, eu 

entendo, o coração fala, manda (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São 

Domingos, 2017). 

 

Quando tá lá, eu não sei, a sensação que tem é de encontrar a paz mesmo [...].  É 

difícil de explicar, é sentir! É assim, aquela vontade de tá no lugar, essa vontade, aí 

se eu tô lá, eu vou pro campo panhar flor pra pra.... [...].  Quando tá lá não tem 

problema! Tá lá, assim, quando eu tô com um problema muito sério, por exemplo, 

gente, isso não vai resolver fácil. Aí quando chega lá tudo é mais fácil (Maria de 

Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

Mãe, ela, se ocê falasse com ela: “essa semana a senhora vai ficar em casa”. Nossa! 

Ela endoidava. Tanto ela como ela aí ó (madrinha) (Geralda Soares, Comunidade de 

Macacos, 2017). 

 

As mulheres relacionam essa paz encontrada nos campos a partir do contato com 

o som, com a calmaria e com os aromas proporcionados pela natureza. E ainda, enquanto 

espaço de cura, os campos propiciam os encontros entre as mulheres, onde os problemas eram 

socializados entre outras mulheres da família ou da comunidade.  

 
Aí conversava sobre alguma coisa, né? Ás vezes se tinha alguém doente, se tinha 

algum problema conversava, um ajudava o outro, às vezes um dava um conselho, 

então era assim [...].  É! Conversava uma com as outras mesmo [...].  Acho que sim, 
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tava sempre se ajudando. Se uma tava numa lapa, cê tava na outra, se precisava de 

alguma coisa, ocê ia lá e eu te emprestava, depois eu precisava ocê passava pra mim, 

era assim, né? [...].  Fortalecia muito, porque hoje nem tem muito isso mais. Cada 

um ta pra um canto [...]. As pessoas lá era mais unida, fazia as mesmas coisas, tava 

mais unido, hoje já ta assim... já não é assim mais (Geralda Soares, Comunidade de 

Macacos, 2017). 

 

Não reuni mais, na época reunia, quando era na época que ficava lá na roça reunia 

de tarde, todo mundo conversando, contando um caso, e hoje não tem isso mais, 

acabou, acabou tudo! [...].  Não tem mais aquela união que tinha das famílias, ficou 

mais distante um do outro (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 

 

É! Não ia uma pessoa só, era duas, três, quatro, era de três à cinco, não ia uma 

porque o campo não é dentro de Macacos, é mais longe, e outra que um fazia 

companhia pro outro (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 

 

Ocê tá nos campos é aquela sensação de férias! (Maria de Fátima, São João da 

Chapada/Campos São Domingos, 2017).  

 

Para significar a correlação entre o Parque Nacional das Sempre-vivas e o 

processo saúde-doença, na perspectiva da psicologia sócio-histórica, fez-se necessário buscar 

compreensão na origem das mulheres interlocutoras, e trazer as significações que foram 

apreendidas a partir da memória deixada por suas ancestrais, acessadas neste momento 

oportuno. 

O contexto histórico de colonização portuguesa, que se instalou nesta região, 

contribuiu fortemente para a invisibilidade de muitos povos e comunidades que se 

constituíram a partir desse contexto. Esses povos encontram-se distribuídos na cordilheira do 

espinhaço, nos diversos ambientes que a compõem – campos, serras, rios, áreas de chapadas, 

e outros.   

A mineração foi uma frente capitalista que acorreu de forma muito rápida, e com 

fortes estratégias para a expansão.   Neste processo expansionista, muitas questões foram 

silenciadas ou perdidas por falta de interesse institucional, por estratégia ou por não haver 

tempo hábil de registro. O que estamos querendo dizer é que, muitos fatos estão implícitos em 

situações que nem sempre condizem com a realidade, e tampouco com a rememoração das 

mesmas. Nesse sentido, entendemos que é preciso compreender melhor qual a procedência 

dos patriarcas e das matriarcas de muitas comunidades, que estão no cenário deste estudo, 

para melhor compreendermos a gênese da questão.  

As concepções relatadas pelas mulheres foram constituídas ao longo da vida e, 

portanto, são bastante relevantes. A partir dos fatos rememorados entendemos que a relação 

desses povos com a natureza, sua concepção de mundo e os ensinamentos por eles 

partilhados, carregam traços constitutivos que vão além das comunidades, puramente rurais. 
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Já apresentamos características desses povos que se constituíram nessa porção da cordilheira 

do Espinhaço, e diversas vezes avós/avôs, bisavós/bisavôs e tataravó/tataravôs foram 

referenciados. No entanto, pouco se falou quem foram esses avós/avôs, bisavós/bisavôs, 

tataravó/tataravôs e como se inserem no contexto atual em questão. 

Ao buscarmos a gênese das concepções e significações já apresentadas, 

atribuímos como possível fator constitutivo de suas falas a descendência dessas mulheres – 

Índias e Negras. Embora a questão indígena não fosse o nosso objetivo inicial, ela está sendo 

o fio condutor das relações, não sendo nossa intenção deixar de expor e dar a devida 

importância a ela, já que se trata de uma dimensão da história destas comunidades e, quem 

sabe, a dimensão mais silenciada.  

Ainda há muitas questões a serem apreendidas e desveladas, mas traremos aqui, 

respeitosamente, de questões que até então não tinham sido mencionadas. No processo de 

escuta, foram unânimes os relatos da presença de caboclas, ou seja, a presença de 

principalmente das mulheres índias como ancestrais do “tronco” familiar.  

Alguns trechos de falas articulados nos demais Núcleos Temáticos podem ser 

retomados para ilustrar essa apreensão. Nas falas de Maria Helena é possível ter ideia de 

algumas informações referentes à sua bisavó paterna, e significado por ela como uma questão 

importante a ser rememorada na recorrência da entrevista.   

 
[Pesquisadora Aremita]: Gostaria de saber se tem alguma coisa que você lembrou 

depois que eu fui embora, tem alguma coisa? 

 

[Entrevistada Maria Helena]: Eu só lembrei que a minha bisavó, vó do meu pai, foi 

pegada no laço, a cabocla do mato, né? Então ele laçou ela e trouxe do mato, pegou 

no laço [...]. O nome dela é Alícia. Eh! era índia, cabocla bonita! Eu vi o retrato dela 

[...]. Ah! Nós conheceu só o retrato dela [...]. Só meu pai. (que conviveu com a 

bisavó) (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 

 

O tempo rememorado é o tempo da bisavó e bisavô, que se refere ao casamento da 

mulher índia, também pêga a laço, que após ficar viúva de Geraldo Gomes, casou e constituiu 

família com um negro, tiveram vários filhos e sucessivamente vários descendentes. A 

ascendência paterna de Maria Helena é a união da bisavó índia com o bisavô negro – “O avô 

do meu pai chamava Alexino, e a mãe dele chamava Alexina.[...] Índia era só a bisavó dele. 

E pegou ela pra servir de escrava pros Peçanha”. Já a ascendência materna está relacionada 

ao casamento entre negros – “E do lado de mamãe, a bisavó de mamãe chamava Catirina. De 

escravos. A mãe de mamãe que era dos escravos era Natália de Sá” – No entanto, os pais são 

primos distantes e as bisavós coincidem. Nas falas de Maria Helena embora a ascendência 

indígena esteja relacionada ao pai: Mais tudo aqui é uma família só. É Viera é Tustão é 
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Belaguarda [...].  Era Primo longe, era. (pai e mãe) [...].  É uai. É uma família só. Depois 

que os escravos vieram pra cá (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 

2017). 

Ao buscar pelos avós/avôs, bisavós/bisavôs, Tataravós/tataravôs dessas mulheres, 

chegamos à compreensão que Geralda Soares e Maria de Fátima partilham de graus de 

parentesco, então as falas das duas ajudarão a compor parte da história da comunidade de 

Macacos. Ao perguntar para essas mulheres se há alguma influência indígena também nas 

suas respectivas famílias, ouvimos: 

 

Sim sim. Porque da família de pai o relato é mais forte, por que lá na comunidade 

de Macacos, pai é de lá, começou com uma índia. As primeiras gerações eram 

índios, então sou descendente de índio, tanto do lado de Macacos, quanto do lado de 

Pé de Serra. Eles falam que também tem muito forte essa questão indígena (Maria 

de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

Nossa descendência é de Ana Rosa.  

Minha vó era de Macacos, a descendência dela é da Ana Rosa. É tanto que tem uns 

documentos que nós achamos em Diamantina, uns documentos antigo de Macacos 

que fala que parte tanto da mãe dela como pai era da Ana Rosa.  

Ana Rosa foi a primeira. É de onde veio toda a descendência de Macacos. Ela era 

uma índia que foi casada com um português e era dona de muitas fazendas na 

região. A descendência veio toda dela.  

Ela que começou. A descendência começou com ela, porque Macacos começou com 

essa fazenda. Ai foi casando, os filhos que foi casando com outras pessoas.  

E meu avô Bruno era do Pé-de-Serra de um lugar chamado Capim Branco (Geralda 

Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 

 

Ana Rosa era da parte da minha vó, eu não sei se era bisavó, não sei. Sei que era 

descente dela. 

A descendência de meu pai era minha vó Sebastiana, a família dela era do Barão, 

perto de Diamantina. A família dela era toda de lá. Eu esqueço o sobrenome. E meu 

vó era de Macacos, também descente de Ana Rosa.  

Como lá todo mundo é parente, eu não falar assim, sei que é da família dela, todo 

mundo parente. É tanto que o terreno nosso ta lá, empório de Ana Rosa (Geralda 

Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 

 

 

 

 A partir das falas de Geralda, “descendente de Ana Rosa”, entendemos que a índia 

Ana Rosa, foi pega a laço e casou-se com o bandeirante chamado Antônio Vilas Lobos. Esse 

Bandeirante era dono de várias fazendas de gado na região, inclusive uma fazenda com o 

nome de Macacos, onde hoje é a comunidade de Macacos.   

 

Pois é, essa Ana Rosa foi a primeira moradora de lá.  

O sobrenome dela eu não sei. O que casou com ela era Antônio Vilas Lobo. Deve 

ser que ele veio tipo aqueles bandeirantes, ai diz que essa Ana Rosa era a índia e foi 

pegada a laço. Ele acabou casando com essa índia. Assim que conta a história daqui. 
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E lá tinha essa fazenda até pouco tempo (Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 

2017).  

 

Ana Rosa mexia com plantação e tinha muito gado e tinha uma mina de ouro e 

muito escravo mesmo. Tem muitos lá em macacos que é descente dela. Essa fazenda 

foi deixado pra Cipriano e esse Cipriano era filho de Ana Rosa com uma Escrava, 

então lá também tem filhos do Senhor com os escravos. Eu não sei se Cipriano era 

filho dela ou genro, mas ficou nessa fazenda até morrer (Geralda Soares, 

Comunidade de Macacos, 2017).  

 

 

Torna-se necessário iniciar essa reflexão em um contexto aonde a presença 

indígena vem sendo negligenciada e distorcida, desde o período da colonização. Para 

Pacheco-Oliveira (2016), é importante refletir sobre o conjunto de relações estabelecidas entre 

indígenas e os demais atores e forças sociais que com eles interagiram. 

 
Em geral, as ações indígenas no passado – e também no presente – são explicadas a 

partir de representações distorcidas e estigmatizantes, que impossibilitam a 

compreensão dos objetivos e significados que tiveram para os seus contemporâneos, 

levando os leitores (atuais e do passado) a minimizar a importância dessas 

iniciativas (PACHECO-OLIVEIRA, 2016 p.8). 

 

Como já mencionado, são comunidades que têm na sua origem a presença de 

índios e negros. Pacheco-Oliveira considera que (2016 p. 12) “a presença indígena na 

formação da nacionalidade é tratada de forma exotizante e repetitiva, como fruto exclusivo de 

acasos, incidentes menores e relatos pitorescos”. Em relação ao povo negro na história, o 

autor considera que diversos fatores “interferiram positivamente para que essa distorção fosse 

progressivamente compensada, tais como: “o culturalismo de Gilberto Freyre, as pesquisas 

sociológicas, as minuciosas investigações dos brasilianistas americanos, os estudos sobre a 

diáspora africana e, sobretudo, a presença crescente de intelectuais e de movimentos negros 

na vida cultural e política”. 

Para Pacheco-Oliveira (2016), esses reconhecimentos não ocorreram com as 

populações indígenas por duas razões. A primeira refere-se à exclusão e marginalidade 

mantidas desde o início da colonização, à qual submeteu os índios a uma forte tutela que 

concedia a outros o direito de falar por eles. Os interesses e preconceitos da elite significaram 

os índios como inferiores e primitivos, com a necessidade de serem representados por seus 

tutores. E a outra razão descrita por Pacheco-Oliveira se deve ao fato de antropólogos – 

considerados no âmbito universitário, especialistas do tema – terem-se preocupado em regatar 

a organização social de cada povo indígena na perspectiva de serem isolados e autônomos. 

Nas falas de Pacheco-Oliveira (2016), “tornou-se um truísmo – quase um cartão de visita do 

antropólogo – repetir que não existem “índios” (como categoria Genética), mas sim, culturas e 
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línguas específicas”. Ainda de acordo com o referido autor, uma antropologia capaz de 

entender os indígenas de hoje em dia, tem que incluir em seus estudos com a merecida 

importância o conhecimento das “formas concretas pelas quais as coletividades indígenas 

lograram resistir, se organizaram e continuaram a atualizar a sua cultura na 

contemporaneidade, inclusive formulando projetos de futuro” (p.14).  

Ao tratar-se de reconhecimento intelectual, os negros ocuparam e, embora haja 

muito ainda a ser ocupado, espaços importantes e assim lograram visibilidade na opinião 

pública. Embora tardio, esses espaços foram ocupados desde a segunda metade do século 

passado, quando publicaram livros, escreveram em jornais, militaram nas artes e na política. 

Ao se falar dos índios, é recente o reconhecimento dado a escritores indígenas e profissionais 

que passaram pelas universidades. A partir das lutas pela demarcação de terras, 

principalmente a partir da década de 1970, que os índios “quebraram” o silêncio contra a 

colonização. Até então eram projetados para serem preservados como resquícios dos povos 

originários, em termos de terras e culturas (PACHECO-OLIVEIRA, 2016). 

Na região de Diamantina, especificamente no contexto da colonização, os 

interesses e preconceitos da elite estão subjetivados em escritores que são tradicionalmente 

utilizados para retratarem o contexto histórico da região, a exemplo de Felício-Santos (1868), 

Machado-Filho (1980) e outros intelectuais que, de alguma forma, registraram a presença 

desses povos. Fragmentos desses escritos referem-se aos povos nativos dessas terras como 

encarniçados, selvagens, ferozes, primitivos e tantos outros estereótipos. Os negros também 

foram subjetivados de forma preconceituosa por esses mesmos autores como menciona Horta 

(2017) em um estudo realizado, também, com a comunidade quilombola Quartel do Indaiá, na 

qual aponta que esses escritores trazem como evidência “a justificativa das diferenças sociais 

e culturais que sempre legitimou a exclusão a partir dos referentes biológicos, bem como, a 

estigmatização feita pela sociedade dominante” (p. 15). 

Ao estudar o mito da Acayaca e cruzar as informações com outros documentos, de 

importância semelhante, muitas dúvidas, inquietações e questionamentos foram surgindo ao 

longo da leitura dessas informações, embora não haja possibilidade de aprofundar, há indícios 

de que os povos nativos da terra – os índios – ocuparam uma posição social bem diferente da 

até aqui descrita nas fontes consultadas e que tem sido utilizada como base para descrever a 

trajetória desses povos em meio ao contexto da colonização na região de Diamantina e Serro, 

denominada naquela época como terreno Diamantino.  
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Ao mesmo tempo em que o índio é negado e apresentado como algo que foi 

extinto nessa região, traços culturais estão expressos no cotidiano dos povos que se 

originaram nesse contexto. À medida que fomos em busca das informações, mais percebemos 

o quanto ainda é vago, o quão complexo é mergulhar na compreensão desse processo 

histórico, e o quanto é importante e imprescindível essa compreensão para lidar com esse 

universo. De tal modo, a memória das pessoas tem se mostrado um gancho essencial no 

desvelar desse processo. 

Para se ter uma ideia da complexidade da questão, da quantidade de informações 

que seguem omissas ao conhecimento público, além daquelas destorcidas, descreveremos a 

seguir um fato ocorrido durante o processo de análise deste estudo. Ao investigar sobre a 

presença da agricultura nessa região, tive acesso a um inventário
37

 deixado por um escravo, 

nesse inventário o escravo era identificado como filho de pai Gentio, termo até então 

desconhecido por mim para se referir a esse contexto. Ao buscar informações do que vinha a 

ser filho de pai gentio, me surpreendi com o fato desse termo estar se referindo a uma pessoa, 

filho de nativos daquelas terras, ou seja, índios.  

Ao pesquisar na literatura, percebe-se que, de fato, não há tantas informações 

que trazem essa correlação, no entanto João Pacheco de Oliveira e Ellen Woortmann fazem 

referência à correlação Gentio-Índio. Ao significar o termo Gentio como sendo povos 

originários dessas terras, ou seja, os índios, no âmbito da pesquisa, isso possibilitou construir 

um conhecimento com valiosas informações a esse respeito. Do ponto de vista do 

levantamento de informações, reportar ao interlocutor como ele se autodenomina torna-se 

ainda mais fácil o diálogo. 

Do ponto de vista da Psicologia Sócio-Histórica não é o signo (palavra) em si 

que interessa, mas a significação contida nesse signo. “Sem significado a palavra não é 

palavra mas som vazio” (VIGOTSKI, 2000, p.10). Após entender que gentio e índio se 

referem à mesma denominação, percebi que o fato de ter investigado sobre a origem dessas 

comunidades, utilizando o termo índio, ou caboclo, pode ter limitado as informações 

fornecidas por essas mulheres, fazendo valer o vazio da palavra. No entanto, reconhecemos 

que, embora haja interesse por nossa parte, há também as limitações do momento, todavia 

destacamos a necessidade em dar continuidade a essa investigação devido à sua importância, 

complexidade e, ainda assim, permanecer tão oculta.  

                                                 
37

 Inventário consultado em (MENESIS, 2000),  
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A possibilidade em contribuir com outros estudos, dando um colorido a essa 

“situação histórica”
38

 ao trazer à luz uma informação, que a nosso ver, deve ser essencial tanto 

para os povos, os conterrâneos e também para os pesquisadores que são de outras regiões. 

Mas o fato de já dar lucidez a tal terminologia, nos deixa satisfeitos, pois, ainda há muito o 

que se desvelar, e esse pode ser um recorte importante dessa grande colcha de retalhos.  

Para elucidar a importância do uso das terminologias, trago aqui o exemplo da 

comunidade de Kaxixó. Em 1994, foi elaborado, a pedido da FUNAI, um laudo antropológico 

para averiguar a relação indígena na comunidade de Kaxixó, Pompeu, MG, a princípio a 

identidade indígena foi negada nesse laudo. Em 1999, o antropólogo João Pacheco-Oliveira 

foi convidado, novamente pela FUNAI, a fazer uma avaliação técnica detalhada deste laudo. 

E já nesta avaliação, após aprofundar na gênese da comunidade, o laudo mostrou o oposto, 

concedeu o reconhecimento formal da identidade indígena da comunidade autodenominada 

Kaxixó do município de Pompeu, MG (PACHECO-OLIVEIRA, 2001).  

A seguir, trechos do relatório que subsidiou essa avaliação nos mostra, dentre 

tantas outras, a importância de se usar, adequadamente terminologias, ainda mais quando se 

trata de utilizar como fonte de informação a memória coletiva de um povo.  

 

Se formos aplicar essa questão ao passado certamente não obteremos a mesma 

resposta. Em uma conversa fizemos uma pergunta direta: ´O seu pai já falava em 

Kaxixó?`. A resposta veio com bastante precisão: “Não. Meu pai falava assim: „nós 

é gentio, nós somos verdadeiro descendente de gentio‟ (Pedro, casa do Zezinho, 25-

01-2001). Muitas outras categorias identitárias – como “índio caboclo”, “povo do 

mato”, “povo do tio”, “povo da mãe Joana”, entre outros – são utilizadas por outros 

membros da comunidade (p.32) (PACHECO-OLIVEIRA, 2001).  

 

Ou seja, as famílias e pessoas do Capão do Zezinho, se pensam como uma 

comunidade, com um modo de vida peculiar, e atribuem a causa disso a uma origem 

étnica comum (distinta dos “estrangeiros”, isto é, “nós”, os “brancos”). As narrativas 

sobre as origens, a descendência dos “gentios”, o tempo da escravidão, a “escola” de 

jagunços e a formação das fazendas e núcleos urbanos da região, são conhecidas e 

partilhadas por muitos e os mais expressivos membros dessa coletividade 

(PACHECO-OLIVEIRA, 2001).  

 

 

Retomaremos as falas das mulheres, para mostrar que embora haja essa ocultação 

dos fatos, a presença indígena nesse contexto está marcada na memória coletiva dessas 

comunidades, tendo sido significadas por elas como uma célula viva que é repassada de 

geração a geração. 

                                                 
38

 Ver Pacheco-Oliveira (2001).  
 



  

  208 

 

Ao longo do nosso diálogo, busquei relacionar as informações da mulher-índia 

com as questões que estavam sendo levantadas. Nas falas de Maria Helena (2017), a sua 

Bisavó Alícia deixou ensinamentos que influenciam, ainda hoje, nos cuidados da saúde da 

comunidade e outras relações. 

 
[Pesquisadora Aremita]: E você acha que seu pai tendo contato com sua avó, ela 

passou conhecimento pra ele, alguma coisa nesse sentido? 

[Entrevistada Maria Helena]: Uai, quem passou mais pro meu pai foi o pai dele, né? 

O pai do avô do meu pai, passou pro pai dele. 

Aremita: Quais tipos de conhecimento? 

 Maria Helena: Os conhecimentos aqui era isso, o cultivos dos escravos, carregava 

tropa. Mexia era com tropa, não existia sair de carro, subir aqui óh. 

Aremita: Então quem passou esse conhecimento para o seu pai mais foi seu bisavô? 

Sineca: Foi!  

Aremita: Seu pai era raizeiro, benzia...o que mais? 

Maria Helena: É uai! ele me ensinou, eu benzo de tudo, benzo de cobra, eu benzo de 

tudo!  

Aremita: É, ocê acha que essas raízes, essa relação com as plantas, você acha que ele 

aprendeu com quem? 

Sineca: Ah, aprendeu com a bisavó, o bisavô, o pai, né? Que antigamente ninguém 

ia no médico, né? Tudo era chá do mato. Ah! eu até hoje, meus meninos fica doente, 

ninguém vai ficar internado não (Maria Helena, Comunidade Quilombola Quartel do 

Indaiá, 2017). 

 

As falas transcritas acima, ainda nos permitem inferir o entendimento de que parte 

dos conhecimentos partilhados pelas bisavós ou avós índias, tais como – o conhecimento 

relacionado às plantas medicinais, ao ambiente, às atividades desempenhadas e às estratégias 

de cuidados com a saúde – são partilhados com as gerações de hoje e, portanto, carregadas de 

significações atribuídas pelos nativos dessas terras.  

Ao se referenciar a bisavó, apreendemos também nas falas de Maria Helena, que 

as mulheres-índias desse cenário contribuíram com a constituição da economia local, 

enquanto mão de obra escrava, ao ser levada para servir uma família que é significada pela 

comunidade como sendo “os de fora”, aqui tomando como base a concepção de Barth. 

 
E pegou ela pra servir de escravo pros Peçanha véio. Porque os Peçanha velhos, eles 

fazia as pessoas de escravo pra trabalhar, quando dava a tarde dava meia rapadura 

pra comer, né? E tirava diamante, tirava muito. Eles que pegava o diamante e vendia 

e dava aquela mixaria pra comprar, né? Trabalhava de dia pra comer de noite (Maria 

Helena, Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 

 

[Pesquisadora Aremita]: E a sua bisavó era garimpeira, ela aprendeu trabalhar no 

garimpo? 

 

[Entrevistada Maria Helena]: Ah aprendeu! O povo tudo aqui garimpava, a maior 

parte. Esses jovens de hoje que não qué, né? Mais tudo era garimpo (Maria Helena, 

Comunidade Quilombola Quartel do Indaiá, 2017). 
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Relação semelhante foi feita por Maria de Fátima ao se referir à origem de sua 

família com o conjunto de relações que constituem o existir desse povo. 

Assim a gente nunca fez uma análise não, mas eu acho que tem, tem muito forte 

essa questão, a cultura ela se mistura muito, né?  

 

Porque lá tem muita essa questão que era uma mistura de indígena com português, 

então eu acho que foi mudando isso porque é uma cultura muito forte [...].  Então 

assim a questão da alimentação, a questão das moradias lá, eu acho que isso é 

muito essa descendência e tem também a descendência dos escravos. Tem muita 

mistura! [...].  É tudo misturado, então assim eu acho que a gente herda um pouco 

de tudo (Maria de Fátima, São João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

Aqui podemos perceber a contradição que existe na concepção dessa relação, ao 

mesmo tempo em que é considerado que não existe essa análise da relação dos costumes 

dessa comunidade com o traço indígena, e já na fala seguinte essa relação aparece de forma 

bastante acentuada, a ponto das bisavós serem homenageadas ao conceder às crianças o 

mesmo nome das “avós caboclas” ou “avós índias”. 

 
Deixa eu ver... Pai, vovó, Ana Carolina, que é o mesmo nome da minha filha e depois tem 

Ana Rosa, Ana Rosa era uma índia. Assim cinco a seis gerações (Maria de Fátima, 

São João da Chapada/Campos São Domingos, 2017). 

 

Além disso, nas falas podemos constatar que essas mulheres são significadas 

como o cerne constituinte dessas comunidades, e a elas se somaram os homens, geralmente 

negros ou portugueses.  

Nos trechos de falas de Geralda, moradora da comunidade de Macacos, apontada 

nesse estudo como uma comunidade iniciada por uma índia, a necessidade de contar essa 

história apareceu de forma bastante expressiva ao final da entrevista. 

  

Se tiver gente interessado em escrever um livro e contar a história toda [...].  Eu 

gostaria, nossa! Ia ficar muito bonito! Mas pra isso a gente tem que ter alguém que 

interessa pra fazer isso, e que saiba passar pro papel. Eu sei contar, mas não sei fazer 

o resto [...].  Na hora que eu tô falando com ocê fazendo a entrevista eu lembro de 

tudo, mas depois eu esqueço. Então, se fosse pra mim fazer um livro, eu ia passar 

pro papel e outra pessoa que ia... Mas pra isso tem que ter dinheiro, eu não tenho 

(Geralda Soares, Comunidade de Macacos, 2017). 

 
 

Desde a proposta desse estudo, sabíamos que não chegaríamos a um esgotamento 

das informações, tampouco as informações até aqui seriam suficientes para abordar o assunto; 

sempre tivemos convicção que essa é uma parte significante do todo. Essa necessidade se 

firmou ainda mais ao ir retirando os ganchos da história dessa região, percebendo que ainda 

há muito o que ser rememorado, sendo necessário dar ainda mais escuta à gênese de 

constituição dos povos da porção meridional da Cordilheira do Espinhaço. É necessário ir às 
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fontes buscar na memória desses povos fatos omissos e ocultos.  Quanto mais permitimos o 

mergulho na apuração das significações das palavras que compunham as falas dessas pessoas, 

mais relações nos eram permitidas ser feitas.  

Além do Gentio, muito me chamou atenção o termo Kaxixé utilizado por Maria 

Helena, referente à uma área utilizada por ela e sua família para exercer a atividade do 

garimpo, antes da proibição dessa atividade. Partindo do pressuposto que a construção do 

conhecimento é contínua, a pergunta que me proponho a fazer é? Será que o termo Kaxixé 

apresenta alguma relação com o povo Kaxixó, descrito por Pacheco-Oliveira (1999)? E outra 

pergunta, haveria relação de parentesco entre as caboclas Ana Rosa e Alícia?  

Por fim, as significações desveladas até aqui, a partir da memória coletiva ou 

comunidade de memória ressignificada por essas três mulheres, de distintas comunidades e 

semelhantes entre si, sobretudo, a constituição sob a cordilheira do espinhaço, porção 

meridional. As falas dessas mulheres estão carregadas de significações que possibilitam 

compreender o lugar da mulher na constituição desses povos. Sobretudo a Mulher-Índia, que 

ora constituiu família com o Homem-Português e ora constituiu família com o Homem-

Negro. Essa relação foi possível, após buscar entender de onde vinham os conhecimentos 

relacionados aos cuidados de saúde, que nos levaram às avós, bisavós, tataravós.  

Assim, as mulheres compõem a matriz de formação dos núcleos familiares, como 

também representam o tronco por onde surgem as comunidades. Ou seja, a vida em 

comunidade na porção meridional do espinhaço tem sua origem e âncora, ao que tudo indica, 

na presença da mulher indígena e da mulher negra. Isto porque além dos conhecimentos 

acerca da reprodução da vida, seja do “parir”, do “nascer” e etc. estas mulheres conheciam o 

“todo” do lugar. Desde o que era comida, o que era veneno, o que era remédio. Ou ainda, 

conhecimentos sobre a agricultura e a relação com o clima, com o solo, e até da própria 

localização das pedras preciosas para atividade do garimpo. Não por acaso lidam bem com 

todas as atividades e reproduzem certa autonomia ainda hoje, autonomia originada de uma 

herança ancestral.  

Neste trabalho, a intenção foi desvelar principalmente o ponto de vista das 

mulheres sob os enredos históricos nos quais se inserem. Percebeu-se que, dentre as memórias 

silenciadas dos povos da serra, as mulheres eram as com menos voz. E ainda, neste percurso 

de escuta de outros sujeitos, percebeu-se um traço influente no modo de vida destas 

comunidades, assim como nas suas concepções de vida, de natureza, estava configurada então 

no conjunto de suas memórias silenciadas, marginais. O traço indígena e o traço negro, que 
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compõem a origem das populações desta porção do espinhaço estão intimamente relacionados 

às mulheres. Portanto, ao marginalizar a memória feminina, guardiãs de tantos saberes, as 

presenças indígena e negra tendem a ser silenciadas. A pesquisa nos ofereceu novas chaves, 

porque novos eram os sujeitos de interlocução. E assim, restam acima de tudo mais perguntas 

do que respostas, inclusive das próprias comunidades, que a partir das memórias das mulheres 

repensam sua existência, ou ainda, estão incitadas a repensar suas estratégias de reexistência.  
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CONSIDERAÇÕES 

 

Ao buscar desvelar a relação entre o Parque Nacional das Sempre-vivas e o processo 

de adoecimento dos povos afetados por tal Unidade foi necessário entender de onde vinham 

os conhecimentos e as práticas relacionados aos cuidados de saúde e ainda, qual a concepção 

de saúde-doença adotada por esses povos. Tal busca conduziu às avós, bisavós, tataravós. O 

estudo iniciou com o olhar para a identidade que se tem acionado “Apanhadores de Flores 

Sempre-vivas”, enquanto ferramenta política mais evidente que unifica a luta pelo território. 

Porém, no desenvolvimento da pesquisa, houve a necessidade de compreender como as 

mulheres, então apanhadoras de flores, se autodenominam do ponto de vista indentitário 

perante essa complexidade de relações influenciadas pela situação expressa na região.  Ficou 

explícito, a partir das entrevistas, que ainda que as identidades sejam múltiplas, e estejam 

sempre relacionadas ao outro da relação, há um importante traço em comum resguardado 

pelas mulheres, de geração a geração, trata-se da ancestralidade indígena e negra.  

As peculiaridades do modo de vida que estas populações se atribuem, principalmente, 

a uma origem étnica comum. As mulheres são detentoras de uma rede de conhecimentos e 

percepções que envolvem desde o uso das plantas medicinais, técnicas e práticas de produção 

de alimentos, noções do ambiente, à própria conexão com o cosmos que parte de sua intuição 

aflorada, harmônica aos ambientes naturais com que lidam. Guardam memórias de atividades 

repletas de significações dadas pelos povos nativos.  

Não por acaso, a natureza é parte integrante da existência destes povos, pois é parte e 

ao mesmo tempo provedora das principais fontes de atividades exercidas. Se levarmos em 

consideração as ideias de Leontiev
39

, ao resguardar e ser parte das atividades, a natureza 

compõe o sopro vital destas populações, isto é, a natureza é quem lhes dá sentido à vida. 

Presentes estão as práticas e concepções de saúde, totalmente vinculadas às relações 

estabelecidas com a natureza. Diante do processo de implantação do Parque Nacional das 

Sempre-vivas, como pudemos identificar, houve a intensificação violenta do rompimento de 

vínculos destas populações com seus “lugares”, com seus lugares de natureza. Estes locais 

representam para estes povos, lugares de reprodução da vida, sendo esta em suas distintas 

dimensões e individualidades. A conseqüência foi o adoecimento dos corpos, que se instalou 

desde as primeiras ameaças de se tornarem desterritorializados. É verdade que outros 

determinantes podem influenciar a saúde, no entanto, os lugares de natureza sempre estiveram 
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ali para acolher e reestabelecer o equilíbrio físico, psíquico, mental e emocional desses que 

historicamente estabeleceram uma relação de ser-estar com a natureza.  

A sobreposição do Parque Nacional das Sempre-vivas às terras tradicionalmente 

ocupadas representa também a sobreposição de concepções, de princípios e valores 

colonialistas, que subjugam as populações ali habitando e usam como estratégia de poder o 

terror, o que gera um medo característico nas populações que se encontram em condição 

assimétrica perante o poder do Estado. Este terror e o medo, em contrapartida assimétrica, têm 

causado sofrimentos e mortes. A situação tem sido, portanto, marcada, em termos de 

adoecimento do corpo biológico, por elevado desenvolvimento de psicopatologias. São 

exemplos que figuram o medo das comunidades – “medo do disparo da arma de fogo”; “medo 

do carro branco” (carro do órgão ambiental – ICMBio) ; “medo de ter as roças queimadas”; 

“medo da multa”; “medo das relações comunitárias e familiares se tornarem esquecidas”; 

“medo de morar nas periferias urbanas”; “medo do tumulto da cidade”; “medo da(o) filha(o) 

não viver nos campos”; “medo de ter as atividades exercidas historicamente, reprimida ou 

contrariada e medo de se tornarem desterrados”. 

Além do sofrimento psíquico desencadeado pelo medo, a repressão
40

 sob as atividades 

das populações habitantes representa o rompimento com seu projeto de existência, pois é a 

partir das atividades que praticam – que o(s) povo(s), seja “do sertão”, “da beira rio”, “da 

serra”, ou “misturados” - como se autodenominam, historicamente cocriam suas vidas. 

Constroem um modo de saber-fazer, fruto de herança ancestral, e que é permanentemente 

atualizado, de acordo com a situação presente. Esse saber-fazer compõe seu patrimônio social, 

incorporado nas técnicas utilizadas, nas definições de regras e terminologias, representam 

aquilo que pode se chamar de memória das atividades, a qual Clot (2006) nomeia de gênero 

das atividades
41

. É o gênero da atividade mantido na memória desses povos, que permite 

funcionar esse complexo sistema de atividades constituídas e atualizadas ao longo da história.  

É necessário repensar a política de conservação da natureza a partir da realidade dos 

povos, uma vez que a política ambiental vigente, além de ser insuficiente para cumprir com a 

preservação, tem submetido os povos tradicionais a processos de adoecimento e, até mesmo 

de morte. Outras políticas públicas necessitam ser construídas e repensadas tendo como base 

as concepções dos povos. As narrativas demonstraram que as mulheres, por gerações 

seguidas, têm sido guardiãs de um patrimônio social, abarcado por conhecimentos que 

garantem a manutenção da vida. Assim devem inspirar a construção de estratégias e políticas 
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públicas que reconheçam a natureza, também, como espaço de cura, ou de vida com saúde, 

não somente destas comunidades, mas da sociedade como um todo. 

Está claro que essas comunidades já possuem um projeto próprio de saúde. Esse 

projeto se aflora a partir da autonomia das mulheres, à medida que são detentoras de 

conhecimentos e de uma visão de mundo própria, isto é, diferenciada daquela da sociedade 

urbano industrial. Ao necessitar dos serviços oferecidos pelo modelo da medicina biomédica, 

na maioria dos casos, foram submetidas a um tratamento embasado numa visão 

mercantilizada. Nesse modelo, a saúde, geralmente, é entregue a profissionais desconhecidos 

e que, na maioria, excluem o indivíduo do seu contexto social. Ao buscar pelo modelo 

biomédico foram questionadas sobre a ausência da figura do homem para prover o recurso 

financeiro que as possibilitaria uso do serviço particular de saúde. Por outro lado, os cuidados 

de saúde em suas comunidades são realizados de forma coletiva e solidária. Assim, ao retirar 

dessas mulheres essa autonomia pode-se dizer que a vida das comunidades é posta em risco, 

pois ficou entendido que o modelo biomédico, puramente, não se adapta ao projeto de saúde 

engendrado por estes povos.  

Para desvelar fenômenos e fatos marcados nesta região foi necessário ir além, não se 

satisfazer com fatos a partir da memória enquadrada
42

 e/ou fundamentados no ponto de vista 

colonialista. O estudo mostrou a necessidade de dar ainda mais escuta às memórias coletivas 

ou comunidades coletivas, sobretudo, do pondo de vista das mulheres e desvelar a gênese de 

constituição e estratégias de sobrevivência dos povos que historicamente habitam essa porção 

da Cordilheira do Espinhaço.  

O traço indígena, que compõe a origem das populações desta porção do Espinhaço 

está intimamente relacionado às mulheres. A presença indígena neste contexto está marcada 

na memória coletiva dessas comunidades e tem sido significada como uma célula viva, 

repassada de geração a geração. Ao silenciar a memória feminina, guardiãs de tantos saberes, 

a presença indígena tende a ser também silenciada. Assim, compreender o lugar da mulher na 

constituição do enredo social destas populações, sobretudo a mulher indígena, proporciona 

reconhecer as mulheres como o cerne constituinte dessas comunidades. O que evidencia a 

necessidade de se dar continuidade a esta investigação, assim como a reflexão coletiva sobre 

os conhecimentos ancestrais, tendo em vista o histórico de violência que os silencia. 

 Ainda que tenhamos tantas questões em aberto, podemos aqui assegurar que o projeto 

de saúde instituído por estes povos é principalmente feminino, realizado de modo coletivo e 
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solidário. Ademais, percebe-se o ser humano integrado ao todo e referencia-se em uma matriz 

de conhecimento nativa, portanto, imbricada, em sua forma mais íntima, aos aspectos 

ambientais desta região. 
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APÊNDICES 

Apêndice A: Roteiro de entrevista semiestruturada  para apanhadores/as de Flores sempre-

vivas 

 Historia de vida 

 

Me fale um pouco sobre você - Nome, idade, estado civil. O que faz aqui? Você estudou? Tem  filhos? Quantos? 

Moram com você? São independentes?  

Há quanto tempo mora na comunidade? 

Quais atividades desenvolvidas pelos pais. 

Tinha alguém da sua família que era apanhador de flores sempre-vivas, garimpeiro? 

Se sim, como era.  

E hoje, qual a sua atividade profissional.  

E a maioria da comunidade, qual/quais são as atividades que elas/eles fazem hoje? 

Qual é o sentimento que você tem por essa atividade? O que ela significa para você? 

Hoje a principal renda da família vem de onde? Qual a renda média da família? Tem banheiro, luz, água 

encanada, estrada acessível, etc?  

Quantas pessoas moram nessa comunidade? Qual a atividade da maioria? Como eles vivem? 

Qual o sentimento em relação à condição de vida que as pessoas têm aqui? 

Qual o seu sentimento em morar aqui, nesse lugar, nessa casa? 

 

 Saúde/doença (refletindo um pouco sobre a saúde) 

 

O que é saúde para você?  

Quando a pessoa esta com saúde, o que é isso? 

O que é importante para se ter saúde? 

O que é doença para você? 

Quando a pessoa esta doente o que é isso? 

De que você adoece mais? 

E na comunidade o que mais aparece como doença?  

O que é mais comum aqui?Quando alguém esta doente o que é feito? 

E como é o atendimento da saúde aqui?  Aqui tem agente de saúde?  

A questão da saúde aqui esta bom ou precisa melhorar? Em quê?  

 

 Parque  
 

Me fala um pouquinho, como foi essa historia do Parque?  

Quem trouxe essa história do Parque? 

Como ele chegou?  

Como foram informados que não podiam mais fazer as suas atividades?  

Como a chegada do parque para a comunidade? 

E hoje como é a existência do parque das sempre-vivas para vocês? 

Tem alguma atividade que vocês realizam/realizavam na área de abrangência do parque? 

Quais são essas atividades? 

Qual é o sentimento que você e a comunidade têm pelo Parque? O que ele significa? 

 

 Relação parque/saúde  
O fato de o Parque das Sempre-vivas ter sido criado, a vida melhorou ou piorou? 

Melhorou em que sentido? O que melhorou? Como? Por quê? 

Piorou em que sentido? O que piorou? Como? Por quê?  

Sem o parque das Sempre-vivas você acha que seria diferente? Diferente como?  

 

Há alguma tentativa de amenizar essas questões? 

E se fosse para melhorar? Qual sugestão? Isso já foi discutido na comunidade? 

Tem alguma coisa que eu não perguntei e você gostaria de dizer? 


