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                                                                 RESUMO 

 

A presente pesquisa analisa as relações de trabalho híbridas e os laços de solidariedade e de 

vizinhança presentes nos meios e modos de subsistência de comunidades tradicionais do Alto 

Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. O objetivo mais geral da investigação é compreender o 

sistema alimentar local. Considerando que o processo de obtenção de alimentos é bem 

definido em espaços distintos e delimitados pelo cotidiano do camponês lavrador tais como a 

lavoura, a horta, o quintal, a mata e o campo, os mesmos foram analisados enquanto espaços 

familiares de produção, de trabalho e de consumo. Utilizando recursos como a observação 

participante e a entrevista semiestruturada recorrente individual com os moradores, coletei 

informações que me permitiram elaborar um estudo etnográfico de cada bairro rural estudado. 

Por meio do método de análise comparativa entre dois bairros rurais pertencentes ao 

município do Serro/Minas Gerais, Milho Verde e Jacutinga, ambos com características 

semelhantes e distintas,discute-se o processo de constituição e evolução das relações sociais e 

de trabalho híbridas, assim como as suas recentes alterações e transformações no sistema 

alimentar dessas localidades no decorrer dos últimos cinquenta anos. Tendo em vista o fato de 

a pesquisa estar intimamente ligada à produção de alimentos e aos sujeitos sociais produtores, 

a análise privilegia o papel desses sujeitos e suas formas de sociabilidades vivenciadas no 

cotidiano da vida rural. Em função desse enfoque o estudo aproxima-se da concepção de 

camponês caipira, camponês lavrador presente nas obras de Maria Isaura Pereira de Queiroz, 

Antônio Candido, Darcy Ribeiro e Carlos Rodrigues Brandão. Fatores externos e internos ao 

espaço de cada bairro influenciaram acarretando mudanças, permanências e metamorfoses no 

espaço social alimentar. Essasocorreram independente do desenvolvimento do ecoturismo, 

visto que, somente um deles vivenciou esse processo nas últimas décadas.  Contudo, foi 

constatado que transformações significativas surgiram antes dessa atividade, como 

consequências de fatores comuns que influenciaram diretamente na melhoria das condições de 

vida e no acesso a renda de seus moradores, uma vez que as mudanças, e mesmo 

permanências, possuem mais semelhanças do que distinções em ambos os bairros, tanto no 

que se refere ao espaço do comestível quanto ao sistema alimentar de seus moradores. 

 

Palavras-chave: Bairro Rural. Lavrador-camponês. Sistema Alimentar. Solidariedade. 

Trabalho. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The following research analyzes the hybrid labor relations and the ties of solidarity and 

neighborhood existent in the means and modes of subsistence in traditional communities of 

the high valley of Jequitinhonha / MG. The more generic objective of the research is to 

understand the traditional local food system. Considering that the process of obtaining food is 

well defined in distinct spaces and delimited by the daily lives of the peasants such as the 

tillage, the vegetable garden, the backyard, the woods and the field, they were analyzed as 

family spaces of production, work and consumption. Using the resoursesjuch as the active 

observation and the semistructured recurrent interviews with the locals, I”ve gathered 

information thas allowed me to elaborate a ethnographic study for each rural neighborhood 

studied. Using the method of comparative analysis between two rural districts belonging to 

the county of Serro / MG, Milho Verde and Jacutinga, both with similar and distinct 

characteristics; the process to construction and evolution of social and hybrid work relations is 

discussed, as well as the recent transformations in the food system of both localities. 

Considering the fact that the research is closely linked to food production and to social 

producers, the analysis privileges the role of these subjects and their forms of sociability 

experienced in the daily life of rural life. Due to this approach, the study approaches the idea 

of a peasant peasant, a peasant farmer quoted in the works of Maria Isaura Pereira de Queiroz, 

AntônioCandido, Darcy Ribeiro and Carlos Rodrigues Brandão. External and internal factors 

to the space of each neighborhood influenced causing changes, permanences and 

metamorphoses in the social food space. These changes occurred independently of the 

development of ecotourism, since only one of them experienced this process in the last 

decades. However, it was found that significant transformations occurred before this activity, 

as a consequence of common factors that directly influenced the improvement of living 

conditions and access to income of its citizens. Since changes and permanence have more 

similarities than distinctions in both, both as regards the space of the edible and the food 

system of its residents. 

 

Keywords: Food System. Solidarity. Job. Rural Quarter. Peasent. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

As comunidades tradicionais ocupam uma porção considerável do espaço rural do 

Alto Vale do rio Jequitinhonha. Tais comunidades se caracterizam pelo marcante caráter de 

descapitalização, de relações familiares e de subsistência na produção, pelo uso e gestão de 

espaços comuns; além disso, são compostas de propriedades rurais de proporções reduzidas 

que, geralmente, estão localizadas em periferias econômicas. Essa realidade tão comum no 

Alto Vale do Jequitinhonha está presente no entorno rural do distrito de Milho Verde (no 

município do Serro).  

No entanto, com o advento da globalização essas comunidades não estão isoladas, 

o mundo moderno está presente no cotidiano das mesmas; seja no acesso aos meios de 

comunicação ou nas tecnologias de produção, seja pela inserção no mercado, no contato com 

o urbano ou por alguma transformação econômica, essa realidade e os seus desdobramentos 

interferiram no dia a dia e no próprio “contrato social” das populações tradicionais. Assim, 

valores, hábitos, ações e atitudes pautadas na amizade, no companheirismo, no sentimento de 

pertencimento comunitário, no parentesco, na solidariedade e na coletividade foram afetadas e 

estão ameaçadas. 

Esse estudo foi desenvolvido em consonância com as propostas da linha de 

pesquisa Sociedade, Cultura e Ambiente do Programa de Pós Graduação Interdisciplinar em 

Estudos Rurais da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). Ao 

longo dessa pesquisa almejo compreender comparativamente o sistema alimentar de duas 

comunidades, Milho Verde e Jacutinga.  Como a obtenção de alimentos, seja no preparo do 

solo, seja na gestão da lavoura até a colheita, gera relações de trabalho híbridas e laços de 

solidariedade e de parentesco no uso e na produção do espaço rural. Além disso, busco 

compreender também como essas relações e laços se constituíram e evoluíram nos últimos 

cinquenta anos. Principalmente nessas últimas duas décadas em que as influências e o contato 

com o mundo moderno, considerando um novo produto dinamizador da economia local, o 

turismo em Milho Verde, vem provocando transformações e modificações nessa realidade. 

Analisar o sistema alimentar e o processo de formação e de evolução das relações 

sociais nesse período, e como essas relações e laços respondem ao novo contexto, e de que 

maneira essas modificações interferiram no modo de vida e na dinâmica dessas comunidades 

também constituem objeto desse estudo. Sobretudo, a partir da abordagem das permanências 

nas mudanças e das mudanças nas permanências dessas relações sociais. 
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O Alto Vale do rio Jequitinhonha, sobretudo a porção que está situada no entorno 

da cidade de Diamantina, e da qual faz parte o município do Serro, mais especificamente a 

sua área norte, no passado fazia parte do Distrito Diamantino. 

Toda essa área possuía uma enorme quantia de diamantes, porém, logo no final do 

século XVIII esse recurso entra em escassez em seus veios superficiais e toda a economia 

regional sofre uma profunda mudança. Ao longo de quase dois séculos toda essa região 

vivenciou, e ainda permanece vivenciando, principalmente no seu espaço rural, um duradouro 

período de crise econômica e um processo de retração comercial, que somente vem sofrendo 

alterações de forma mais efetiva nas duas últimas décadas. 

Essa realidade possibilitou a população que aí se fixou uma adaptação que refletiu 

diretamente na sua forma de interagir e relacionar com o meio natural e humano, com o outro 

ser humano e que se refletiu na sua organização social, nas manifestações de seus 

sentimentos, nas crenças e no seu conjunto de fazeres, valores, saberes, na cultura, na maneira 

como se integrou com o meio natural e na adaptação a uma realidade fortemente marcada pela 

exclusão. Nesse processo o meio físico ríspido a essa adaptação muito influenciou em sua 

configuração em função de fatores como clima, geomorfologia, topografia, aspectos 

pedológicos entre outros. Nesse contexto mencionado o meio rural local vivenciou uma 

condição de exclusão muito mais intensa do que o meio urbano, e uma das maneiras como 

essa condição de “crise” e de “estagnação” se manifestou foi nas relações e nas formas de 

trabalho, e também nos laços de solidariedade que surgiram e se estabeleceram no processo de 

uso e produção do espaço rural (individual e comunitário) como resposta a todo esse processo.  

O que nesse projeto se define como relações de trabalho híbridas são, na verdade, 

um conjunto de relações interpessoais e sociais de formas de interagir, associar-se e 

relacionar-se em relação à produção e ao grupo, assim como em relação à gestão da produção 

e do uso, da dinâmica e das decisões do/no espaço rural. Essas relações têm como 

característica principal o fato de mesclar elementos de modos de produção econômica e 

períodos históricos distintos. Uma vez que a região analisada, ao longo das últimas cinco 

décadas, vivencia uma realidade social, econômica e cultural típica de fases de transição, 

processo esse que por congregar elementos, formas e ações de diversas épocas torna 

impossível estabelecer marcos que delimitam ou definem o início ou fim de uma era ou fase 

de desenvolvimento da humanidade. Assim como dificulta enquadrar tais relações como 

sendo típicas de um sistema econômico ou outro.  

No espaço analisado essas formas de interação foram construídas historicamente, 

e ao longo desse processo de constituição e evolução diversos fatores internos e externos ao 
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espaço comunidade interferiram em sua configuração. Contudo, é importante ressaltar que 

nessas relações são os laços de solidariedade e parentesco, assim como as relações vicinais 

que as definem, as mantém e são responsáveis por sua permanência e pelo seu funcionamento. 

Desse modo, partindo do pressuposto de que em pequenas comunidades rurais a 

obtenção de alimentos é um dos principais fatores responsáveis por dar origem e dinamizar as 

relações sociais, os laços familiares e de solidariedade, compreendo que o sistema alimentar 

de uma dada região constitui o eixo norteador e o elemento que organiza todo o uso e 

produção do espaço rural. Assim, busco compreender o funcionamento do sistema alimentar 

local, onde e o que se produz, quem trabalha, com quem e como se trabalha, valores, fazeres, 

saberes, interpretando cada elemento na posição que ocupa na vida do meio rural analisado, 

pois considero, também, que essa zona rural em questão possui uma racionalidade guiada por 

uma lógica interna que exprime uma funcionalidade que gira entorno dessas ações. A 

relevância do acesso aos alimentos básicos da dieta local é responsável por dinamizar nesse 

processo de aquisição de alimentos, relações sociais, de trabalho, familiares e laços de 

solidariedade e de vizinhança.  

Nessa mesma perspectiva Maciel (1996) e Poulain (2003) contribuíram para essa 

pesquisa ao priorizar na compreensão de sistema alimentar, sua relação com a cultura, o social 

e o econômico além de seu caráter biológico. Esse último autor, com sua concepção de 

Espaço Social Alimentar e suas distintas dimensões, permitiu maior consistência na 

interpretação da realidade e do tema proposto para estudo. Ao atrelar cultura, economia e o 

social na alimentação, essa proposta abre algumas possibilidades de proporcionar outro olhar 

a relação entre o homem e o meio natural. 

Nesse contexto de pesquisa as estratégias de sobrevivência na obtenção de 

alimentos envolvem aspectos ligados à dimensão sociocultural da alimentação, aos meios e 

formas de produzir, ao padrão de sociabilidade, a vida social da comunidade e as condições 

ecológicas do bairro. Como o objeto dessa pesquisa está presente em comunidades rurais que 

apresentam forte caráter de subsistência e do trabalho familiar na produção dos gêneros 

alimentícios, onde parte dos lavradores são pequenos proprietários e parte parceiros e meeiros 

sem-terra, procuraremos também dialogar com autores como Candido (1979), Brandão (1983) 

e Queiroz (1973;1976). 

Esses autores abordam sob diversos aspectos os bairros rurais caipiras paulistas, 

embora suas obras definidas para esse estudo contemplem as análises de realidades de 

quarenta, cinquenta anos atrás. Muito do contexto em questão, ainda permanece na minha 

área de estudo e está presente de maneira bem semelhante às características e dinâmica dos 
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bairros rurais caipiras de São Paulo (SP). Ao considerar os bairros rurais caipiras como 

unidades mínimas da vida econômica e social em que as relações sociais encontram um 

primeiro ponto de referência, e ao observar nas comunidades estudadas as formas de 

organização da propriedade familiar, a existência de uma incipiente estratificação social, a 

autonomia nas relações de produção, o trabalho de base familiar e a produção objetivando a 

subsistência do grupo, pretendo aproximar o conceito de bairros rurais caipiras da concepção 

de comunidades rurais tradicionais existentes no Alto Vale do Jequitinhonha. 

Em relação aos dois primeiros autores citados anteriormente (Candido e Brandão), 

utilizaremos a concepção de bairro rural caipira por eles adotada, a sua abordagem sobre a 

dinâmica interna, o padrão de sociabilidade e as características gerais desses bairros, 

sobretudo no que se refere aos aspectos culturais, ecológicos, sociais e econômicos. Já em 

relação à obra de Queiroz (1973) adotaremos a sua metodologia de análise comparativa entre 

bairros rurais que apresentam contextos distintos. O método utilizado pela autora amplia o 

conceito de bairro rural e propõe uma nova classificação dando maior relevância as relações 

sociais e formas de interação do que o fator econômico em si. Ao discorrer sobre as relações 

entre o bairro rural e a sociedade global que o cerca, o que pensamos ser uma condição de 

isolamento, essa autora analisa como uma economia de complementaridade independente.                                         

 Segundo Noffs (2007), as comunidades rurais (interpretadas sob a perspectiva da 

“Pequena Produção Mercantil Simples”), não são isoladas e o que na verdade se configurou 

foi um modo de produção distinto, mas articulado ao mercado de maneira complementar, 

sobretudo quando se refere a gêneros alimentícios.  

Santos (1997) em seu livro “Pensando o espaço do homem”, afirma que “o espaço 

é a acumulação de tempos”, concordando com essa afirmação aproximaremos a concepção 

desse autor e o meio rural em questão, entendendo esse espaço geográfico como produto 

resultante de um processo dinâmico, desigual e heterogêneo.                                

O pensamento de Santos (1997)contém a síntese da proposta de análise em ambas 

as comunidades rurais, interpretar o presente como uma sucessão de tempos e o espaço 

geográfico atual como um espaço de contrastes que comporta o novo e o antigo, formas e 

dinâmicas passadas e presentes, como fruto do processo histórico e não como consequência 

de uma condição de isolamento ou posição marginal na sociedade capitalista global.                                                               

Martins (2015) oferecerá um complemento para a análise uma vez que, a 

maneira como concebe o conceito de moderno e de modernidade na vida cotidiana do 

homem comum, e a interpretação da modernidade na América Latina como um processo 

inacabado, inconcluso e que se limita muito mais a signos, símbolos e objetos do que ao 
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modo de pensar, viver e de organizar a vida em si, pois tal concepçãoencontra-se presente 

nas comunidades de Milho Verde e na Jacutinga e dialogam com o momento atual vivido 

por ambas, mesmo que de maneira distinta e com ritmos variados.                                                                                

Nessa conjugação de contrastes entre o tempo pretérito e o tempo atual, nesse 

espaço geográfico com acúmulo de marcas e de dinâmicas passadas e atuais, enquadram-se 

tanto Milho Verde como a Jacutinga, lugares onde o moderno e o antigo se interagem a todo 

o momento. A porção norte do município do Serro, como já mencionada, foi parte integrante 

do Distrito Diamantino, subordinadaas suas leis e a sua administração direta. Na economia 

diamantífera colonial no entorno do Tijuco, em partes dos séculos XVIII e XIX, a base da 

mão de obra era o negro africano em sistema de escravidão. O extrativismo mineral 

diamantífero era o destino da grande maioria desses cativos, contudo, ao longo do ano essa 

atividade alternava ciclos em que o volume de mão de obra ocupada e o tempo de dedicação 

eram ora maior ora menor. Pelo fato da mineração concentrar um grande número de homens 

trabalhando( no caso do diamante a sua extração ocorrer,respectivamente, no leito dos cursos 

de água e nas margens próximas) a necessidade de alimentar esses homens e a formação 

geomorfológica local, demonstram que a mineração e a agricultura se desenvolveram 

simultaneamente. 

Analisando o presente e algumas relações sociais, marcas culturais e as formas 

de usar e produzir o espaço rural, sobretudo na agricultura e na obtenção de gêneros 

alimentícios básicos da dieta, notamos possíveis traços de relações de trabalho pretéritas. 

Nesta pesquisa adotei como proposta a divisão da temática em questão, em três 

tópicos de maneira que cada um desse abarque uma etapa do estudo. Os temas selecionados 

são:“Bairro rural”, “Sistema alimentar”, “O passado e o presente”. A separação desses temas 

não tornam os mesmos estanques no decorrer da pesquisa. Na verdade, essa disposição e 

separação os interligam e oferece suporte para melhor compreendê-los. 

Com relação a obtenção de dados utilizei recursos como a observação 

participante, entrevista semiestruturada recorrente, conversas formais e informais, e também 

recorri a análise de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da 

Prefeitura Municipal do Serro, mapas, imagens de satélite, documentos e estudos acadêmicos 

sobre a região.  

O procedimento comparativo foi adotado como princípio metodológico pelo fato 

de proporcionar maior consistência aos resultados dessa pesquisa. Os dois bairros rurais 

estão situados em um mesmo município, possuem um mesmo contexto histórico de origem e 
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constituição, acrescido pelo fato de estarem bem próximos fisicamente, distando apenas dez 

quilômetros. 

Embora bem diferentes em sua relação com as influências do mundo moderno e 

com o contexto atual de exposição ao turismo, novo produto dinamizador da economia local, 

e em função de também se discernirem em alguns aspectos ligados as formas de 

organização, produção, uso e mesmo reprodução do espaço geográfico, o método de análise 

comparativa adotado proporcionou melhor possibilidade na constatação das hipóteses 

levantadas. Sobretudo, por investigá-las em duas realidades distintas quanto o grau de 

inserção na economia global e contato com a atividade turística. Esta última oferece 

oportunidade de acesso a uma renda não agrícola, proporcionando o acesso àalimentação por 

meio de uma atividade que não seja o cultivo. 

Em cada capítulo da dissertação a apresentação do texto obedece esta subdivisão: 

inicialmente apresento o tema, seus conceitos e diálogos teóricos, em seguida analiso e 

discuto o tema no contexto de cada bairro rural. Por último, esse mesmo tema será analisado 

por meio do método de análise comparativa na realidade de cada bairro. Pretendo desta 

maneira, desvelar se realmente nos bairros rurais, que vivem exclusivamente da pequena 

lavoura de subsistência, há maior conservação e permanência das formas de ajuda mútua, 

assim como das relações de trabalho tradicionais. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Identificar, analisar e desvelar o sistema alimentar local e seu papel no processo 

histórico de formação, no contexto cultural e econômico, nas relações sociais, nas 

permanências nas tradições e nas mudanças advindas da modernidade nas relações de trabalho 

híbridas e nos laços de solidariedade e parentesco no uso e produção do espaço rural nas 

comunidades de Milho Verde e Jacutinga, Serro, Minas Gerais, no Alto Vale do 

Jequitinhonha. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

Analisar e interpretar o espaço rural do Alto Jequitinhonha sob a ótica das 

impressões físicas, sociais e culturais da tradição nas relações sociais e nos laços de 

solidariedade e parentesco que ainda permanecem na produção, e reprodução, desse espaço 

rural.    

Compreender conceitos, dinâmicas e contextos diversos nas relações de trabalho 

tradicionais no Alto Jequitinhonha.      

Entender e analisar a decadência e a condição de depressão econômica, assim 

como a desarticulação nas redes de transporte e comércio, que ao longo de quase dois séculos 

contribuíram para a constituição e singularidade das diversas formas de relações de trabalho 

híbridas e o estabelecimento de laços de solidariedade e parentesco no uso e produção do 

espaço rural no Alto Vale do rio Jequitinhonha.      

Identificar, analisar, interpretar e explicar os diversos fatores que contribuem para 

que essas relações de trabalho e essas relações sociais estejam sofrendo mutações, influências 

ou mesmo se readaptando a uma nova realidade que pouco se alterou em quase dois séculos. 

Discutir as condições de permanência e mudanças advindas da modernidade, 

sobretudo tecnológica, econômica e cultural, e seus impactos no processo de extinção, ou 

mesmo, renovação, ou readaptação dessas tradicionais relações de trabalho e relações sociais 

no uso e produção do espaço rural comunitário, e individual, frente ao novo, ao atual e ao 

moderno, assim como os impactos desse processo sobre o sistema alimentar dessas 

comunidades analisadas.     
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Desenho de estudo 

 

O estudo desenvolvido foi qualitativo, sendo a maior justificativa dessa escolha o 

fato de ser uma pesquisa que tratados aspectos da realidade que não podem ser quantificados, 

centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. O tipo de 

pesquisa desenvolvido foi um Estudo de Caso, que segundo Fonseca (2002) corresponde ao 

estudo de uma entidade bem definida, como um programa, uma instituição, um sistema 

educativo, uma pessoa, ou uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o 

porquê de uma situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando descobrir o 

que há nela de mais essencial e característico. 

A análise comparativa foi o procedimento adotado após análise do estudo de caso 

de cada comunidade, Jacutinga e Milho Verde, uma vez que, no desenvolvimento da pesquisa 

a comparação proporcionou melhor consistência sobre os resultados da mesma. Sobretudo, 

pelo fato de nessas localidades os seus moradores possuírem semelhanças em algumas 

características dos seus modos e meios de vida, e também algumas distinções. 

 

3.2 Sujeitos da pesquisa, considerações éticas e critérios de inclusão 

 

Participaram desta pesquisa 16 pessoas, sendo doze residentes em Milho Verde e 

quatro na Jacutinga. Os participantes foram selecionados por faixa etária, sendo divididos em 

dois grupos, um com sujeitos com idade igualou superior a 60 anos e outro com sujeitos com 

idade inferior a 60 anos.  

Tendo em vista que esta é uma pesquisa envolvendo seres humanos, todos os 

preceitos estabelecidos na Resolução nº 466/2012 foram adotados. A pesquisa foi submetida 

ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UFVJM, sendo aprovada pelo parecer de número 

2.344.868 de 24 de outubro de 2017 (Anexo A). Os trabalhos de campo – observações in loco 

e entrevistas, só se iniciaram após esta aprovação. Embora o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) mencione o anonimato dos sujeitos, os mesmos manifestaram oralmente 

que gostariam de ter seus nomes presentes no trabalho. Como as entrevistas foram gravadas, 

encontram-se registradas as autorizações para uso do nome de cada sujeito participante. 

Todos os participantes foram esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa e de seu 

papel na mesma, tendo os mesmos assinado o TCLE (Apêndice A e B). 
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Previamente em Milho Verde foram selecionados apenas oito participantes, 

contudo, no momento das entrevistas um genro, uma filha, uma vizinha e um conjuge 

estavam presentes e se ofereceram, de maneira espontânea, a participarem da pesquisa. Sendo 

os quatro incluídos no total de pessoas entrevistadas. 

Foram incluídos no estudo apenas pessoas que residem nas localidades há pelo 

menos 30 anos. 

 

3.3 Coleta de informações 

 

Para a coleta de informações foram utilizadas duas técnicas: a entrevista 

individual semi estruturada recorrente e a observação participante em campo.  

A técnica de entrevista semiestruturada foi escolhida pela sua capacidade de 

apreender dados de natureza subjetiva relacionados às atitudes, aos valores e às opiniões dos 

sujeitos, simultaneamente, atores dos processos (JUNIOR; MARTINS, 2014). O roteiro da 

entrevista (Apêndice C) contempla eixos norteadores que buscam responder aos objetivos da 

pesquisa. A entrevista desenvolvida foi do tipo recorrente, ou seja, após uma primeira leitura, 

o informante foi consultado com o objetivo de eliminar dúvidas, aprofundar colocações e 

reflexões. 

Já a segunda técnica permite maior contato com a realidade estudada na forma 

como ela se encontra no momento atual, sendo possível observar a sua dinâmica, 

espacialidades e temporalidades. Em campo, muito dos saberes e fazeres, assim como formas 

de uso e produção do espaço são percebidos e analisados com maior clareza e consistência, 

uma vez que, o contato cotidiano com o estudado permite melhor conhecimento sobre o 

mesmo. No caso dessa pesquisa, em que o tema está ligado ao sistema alimentar e ao espaço 

do comestível de dois bairros rurais, o estudo etnográfico proporcionou melhor compreender 

aspectos ligados as características culturais, sociais, produtivas e econômicas dos seus 

moradores assim como as suas influencias no espaço social alimentar. 

 

3.4 Procedimentos 

 

Durante a aplicação da entrevista semiestruturada o pesquisador solicitou 

autorização para gravação das entrevistas e em seguida as mesmas foram transcritas para 

posterior análise e discussão das informações coletadas. O local e horário onde ocorreu cada 

entrevista foram aqueles definidos pelo próprio entrevistado.  
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4 CAPÍTULO 1- BAIRRO RURAL 

O relevante está também no ínfimo. É na vida cotidiana que a história 
se desvenda ou se oculta. (MARTINS, 2015) 

 

4.1 Discussão teórica 

 

4.1.1 O Lavrador camponês como categoria social rural 

 

Ao iniciar esta pesquisa meu principal objetivo sempre foi o estudo das relações 

de trabalho híbridas e dos laços de solidariedade e de parentesco no uso e na produção do 

espaço rural. Desde quando vim morar em Milho Verde no ano de 2005, e passei a ter um 

maior contato com as pessoas residentes na localidade, constatei que o modo de vida rural de 

seus habitantes, e suas diversas maneiras de interação com a natureza, era muito maior do que 

eu havia percebido enquanto turista esporádico. 

Como professor na escola local há treze anos, e pelo fato dessa instituição 

configurar-se como uma escola nucleada rural, uma vez que, estudam nela alunos 

provenientes de dezesseis comunidades rurais distintas, por longo tempo refleti 

profundamente minha prática docente e sua concepção baseada no urbano como referência. 

Conflitos, contradições e muita aprendizagem vivi nesses anos. O contato com uma região e, 

consequentemente, com um modo de vida e uma cultura distinta da que possuía, chamou-me a 

atenção para muitos aspectos e dinâmicas típicas do cotidiano local e que são, ao mesmo 

tempo, tão estranhas a minha realidade da zona da mata mineira. 

Uma das primeiras referências em termos de designação que encontrei para definir 

e melhor compreender o lugar foi o termo “comunidade”, inclusive o uso do termo era 

recorrente entre seus moradores nativos. Essa referência era, e é utilizada tanto para designar 

o núcleo adensado do distrito quanto às outras localidades do entorno, e que se relacionam 

com frequência nesse espaço. Após 2006 e 2007, a partir da criação do Decreto N 6.040 de 7 

de fevereiro de 2007 que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais, o termo “Comunidades Tradicionais” passou a ser mais 

usual. 

Na definição desse decreto é considerada Comunidade Tradicional: 

[...] grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que 
possuem formas própria de organização social, que ocupam e usam territórios e 
recursos naturais, como condição para a sua reprodução cultural, social, religiosa, 
ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas transmitidas 
por tradição (BRASIL, 2007).  
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Interessante observar que muito do contexto que integra essa definição está 

presente na área de abrangência dessa pesquisa. Milho Verde como distrito engloba 

localidades como o Ausente, o Baú, Barra da Cega e Serra do Ouro. São comunidades em que 

a maior parte dos seus habitantes é composta por lavradores, quilombolas, extrativistas, 

coletores, atividades que estão incluídas na proposta desse decreto. 

Já na Jacutinga atualmente, podemos observar que os seus moradores se dedicam 

principalmente a pequena lavoura de subsistência e a coleta de sempre-viva e flores do 

campo. Essas ocupações também são consideradas “tradicionais” na concepção dessa lei. 

Embora concorde com Noffs (2007, p.69) em sua crítica sobre alguns aspectos ligados ao 

isolamento e a concepção de “formas próprias de organização social” presentes no decreto, há 

muitas possibilidades de diálogos entre esse e a realidade estudada. Esse autor defende que 

essas formas próprias nada mais são que estratégias para se adaptar a um novo contexto sócio-

econômico-produtivo vivenciado pela região e seus habitantes.  

Em relação ao trecho do decreto que afirma que essas comunidades “são 

culturalmente diferenciadas e que se reconhecem como tal”, sobretudo, hoje, moradores locais 

reconhecem essa realidade de distinção em relação ao modo como vive a maior parte da 

sociedade moderna, e também se auto reconhecem e se valorizam como categorias sociais 

integrantes e importantes para a produção social e econômica do espaço rural.  Identificam-se 

como quilombolas, seus descendentes, lavradores, coletores e extrativistas de sempre-viva e 

flores do campo ou mesmo garimpeiros. Todas essas atividades sempre foram bem 

delimitadas em função das condições do clima e das estações do ano, sendo desempenhadas 

ora de maneira individual, ora de maneira coletiva. Em seus depoimentos estão presentes 

palavras de orgulho, palavras que remetem a identidade, resistência e valorização de sua 

condição.  

Após a criação dessa lei as localidades do Baú e do Ausente foram consideradas e 

reconhecidas pela Fundação Palmares, via processo de auto declaração, como “Comunidades 

Quilombolas”. Não obstante, nessa pesquisa optei em insistir no termo lavrador, ao invés de 

quilombola, pelo fato de que, além desse termo ter sido a forma como majoritariamente os 

entrevistados se identificaram e se definiram (principalmente no que se refere ao passado), o 

sujeito social que habita as comunidades pesquisadas desempenha diversas atividades e 

múltiplas funções ao longo do ano, sendo essas distintas, porém executadas de maneira 

integrada no seu modo e meio de vida. São quilombolas também, além de lavradores, 

garimpeiros, extrativistas e coletores de flores do campo. 
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Outro ponto de diálogo com o decreto em questão é a parte que afirma que esse 

grupo de pessoas “ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a sua 

reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica”. A convergência dos modos e 

meio de vida local com a interação e uso dos recursos naturais é significativa, principalmente 

ao analisarmos tempos pretéritos em que a integração entre o morador local e o meio natural 

no processo de obtenção da subsistência se constituiu baseada numa relação de grande 

dependência entre meio social e meio físico. As atividades humanas de lavrar o solo, de 

garimpar leitos e margens de cursos fluviais, e mesmo a extração de flores do campo, são 

ocupações que dependem de uma maior integração do homem com a natureza. No processo 

de extração do diamante ou da sempre-viva, ou mesmo na lida diária com o solo na produção 

de alimentos, os recursos locais (flores, diamante e gêneros alimentícios) produtos dessas 

atividades foram presentes ao longo do período de constituição e evolução dessas 

comunidades. 

A utilização de práticas e técnicas individuais e sociais de interferir no meio 

natural objetivando dele extrair recursos que vão garantir, de maneira direta ou indireta, a sua 

sobrevivência, é oriunda de saberes e fazeres tradicionais que foram transmitidos e repassados 

de geração para geração por meio, na maioria dos casos, da oralidade. Nesse contexto o 

tradicional e a tradição estão ligados a conhecimentos, formas, funções e hábitos passados, 

que remetem ao “tempo dos antigos”. 

No Brasil, um país com um território muito extenso, e que possui uma 

significativa biosociodiversidade, essas técnicas, conhecimentos e formas de “interação” com 

a natureza local abrangem uma grande variedade. Desde aspectos físicos, sociais, econômicos, 

entre outros, e sobretudo, as influências climáticas, pedológicas e geomorfológicas interferem 

diretamente sobre o cotidiano dessas populações. Em minha área definida para estudo esses 

saberes e fazeres estão presentes na coleta de flores no campo rupestre, na dinâmica e formas 

de garimpar, no cultivo, na caça, na pesca, enfim, nos meios e modos de subsistência e 

sobrevivência local. 

O conceito de povos e comunidades tradicionais presentes no Decreto 6.040/2007, 

como brevemente mencionado, abarca em sua essência diversos aspectos e dinâmicas dos 

habitantes de Milho Verde e Jacutinga presentes com mais intensidade no cotidiano em um 

tempo passado, e que em muitos pontos vem transformando-se nas últimas duas décadas.  

Outro conceito ligado a uma política pública que dialoga com o contexto e com a 

realidade de grande parte dos moradores da área estudada é a definição de agricultor familiar 

presente na lei n 11.326/2006, que consta na Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 
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Desenvolvimento Agrário. Essa lei contempla como sendo dessa categoria aquele trabalhador 

ou produtor rural que se enquadra na definição que considera: 

[...] agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades 
no meio rural, possui até quatro módulos fiscais, mão de obra da própria família, 
renda familiar vinculada ao próprio estabelecimento e gerenciamento do 
estabelecimento ou empreendimento pela própria família (BRASIL, 2006). 
 

Nessa categoria também são incluídos silvicultores, indígenas, pescadores, 

quilombolas, assentados da reforma agrária, além de pequenos lavradores e agricultores 

familiares. 

A gestão familiar da produção, o emprego da mão de obra composto pela própria 

família, o fato de possuir até quatro módulos fiscais e mesmo a renda familiar estar vinculada 

com a produção agrícola, são característica que me permitem enquadrar a maioria dos 

habitantes das comunidades estudadas como agricultor familiar. A lei 11.326/2006 possui 

pouco mais de uma década, e mesmo o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF) criado em 1996, que institui políticas de créditos e modernização 

agrícola, contribuem para classificar nessa categoria rural a maior parte dos produtores rurais 

de Milho Verde e da Jacutinga. O termo agricultor familiar foi mais difundido após a criação 

desse programa, e consequentemente da lei citada, no entanto, pelo que constatei, muitos 

lavradores da área de pesquisa já se auto intitulavam agricultor familiar. Na área de estudo, 

vale dizer,o número de famílias que acessaram as linhas de crédito desse programa foi ínfimo. 

Toda essa discussão tem seu cerne na questão: em qual categoria social rural devo 

enquadrar como sujeito social os moradores produtores de Milho Verde e da Jacutinga? Em 

um primeiro momento ao buscar essa resposta recorri a conversas informais e a entrevistas 

semiestruturadas para tentar resolver o impasse. Entre as definições dadas os termos 

encontrados foram “lavrador”, “agricultor”, “agricultor familiar” e “quilombola”. Entre esses, 

o termo lavrador foi o que mais constantemente apareceu nas respostas dadas. Principalmente 

entre as pessoas mais idosas e mesmo entre os adultos com mais de cinquenta anos essa foi a 

definição predominante, independente do gênero do entrevistado.  

Como toda a pesquisa está ligada ao processo de obtenção de alimentos e as 

relações sociais e vicinais que esse processo gera, torna-se assim de grande necessidade para o 

desenvolvimento desse estudo definir a categoria social rural em que se enquadram os 

moradores da área estudada, e quais são as suas principais características, além de suas formas 

e meios de produzir e ter acesso aos gêneros de sua subsistência.  

Ao ler autores que estudaram o mundo rural brasileiro como Maria Isaura Pereira 

de Queiroz, Renato da Silva Queiroz, Antônio Candido e Carlos Rodrigues Brandão, a 
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concepção deles sobre o caipira, e que muitas vezes eles mencionam como o lavrador caipira, 

seria a mesma concepção que adoto nesse estudo, pois vejo uma profunda semelhança entre o 

modo e os meios de vida desse caipira típico do sertão paulista com os moradores do espaço 

analisado. Autores como Darcy Ribeiro, Anita Maria Queiroz Pinheiro, Lia Freitas Garcia 

Fukui e o próprio Carlos Rodrigues Brandão analisaram manifestações desse mesmo lavrador 

caipira e de sua espacialidade em outros estados do Brasil, como Goiás, Bahia, Minas Gerais 

e Pernambuco, e mesmo Antônio Candido afirma que as características socioculturais típicas 

da “Paulistânia” se espalharam por partes de Minas, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso do 

Sul e Goiás.  

A leitura desses autores, suas considerações sobre o meio rural, somados a 

pesquisa em campo, e a minha própria vivência na comunidade a pouco mais de uma década, 

levaram-me a considerar como camponês-lavrador as pessoas que residem nas localidades 

estudadas. Maria Isaura Pereira de Queiroz delimita bem o que melhor se aproxima do 

conceito de “camponês lavrador” adotado como categoria social:  
A definição que lhes cabe é a de camponês, tal como é formada hoje pela Sociologia 
Rural; lavradores cuja a produção é orientada para a subsistência, o que os distingue 
dos agricultores, cuja a produção ao contrário é orientada para o comércio de 
gêneros produzidos. Além dessa característica primordial, distingue-se também os 
camponeses por outros traços complementares: são em larga escala autossuficientes 
e independentes em relação a economia urbana; seu estabelecimento é do tipo 
familiar, concentrando o chefe da família a iniciativa dos trabalhos efetuados na 
unidade de produção, trabalho que não se distingue e sim se confunde com todas as 
atividades da vida cotidiana. (QUEIROZ,1973, p.36)  
 

Nessa definição a autonomia na gestão da produção, o destino dessa produção e 

mesmo o trabalho de base familiar são as características mais evidentes. Assim, ao comparar 

as características desse lavrador camponês com o contexto de minha pesquisa, sob uma 

perspectiva histórica, de meio século atrás, a população de Milho Verde e da Jacutinga era 

composta por famílias de pequenos lavradores, que produziam em pequenas lavouras, situadas 

em terra própria ou em propriedade de terceiros. Quem trabalhava na roça ao longo do 

período de cultivo, capina, colheita e limpeza, eram os membros da própria família, que além 

de dividir sua ocupação com a lavoura, dedicava-se a outras atividades na horta, no quintal, na 

coleta de flores, na indústria doméstica, em tarefas caseiras e no garimpo. Assim constituía 

essa família uma unidade de produção e de consumo. 

Outra observação importante dessa autora é que baseada em diversos autores ela 

considera que o lavrador camponês produz privilegiando a subsistência do grupo familiar e da 

propriedade, o excedente é comercializado, mas não é o objetivo da produção, ou seja, 

disponibiliza para a venda ou troca aquilo que não vai ser consumido no seu cotidiano. Já o 
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agricultor produz objetivando a venda, seja no mercado local, regional ou global, possui a 

lavoura de subsistência como atividade subsidiaria e uma parte considerável de suas 

necessidades é suprida com o capital proveniente da lavoura comercial. Maria Isaura Pereira 

de Queiroz nos chama atenção para alguns pontos relevantes, essa segunda categoria tende a 

especializar-se na produção de um ou dois produtos. Também independente do destino da 

produção, e de ser lavrador camponês ou agricultor, características como autonomia e 

independência na gestão da produção, trabalho de base familiar, policultura e o fato do 

sustento do grupo familiar ser proveniente das atividades agrícolas constituem os aspectos 

básicos que definem o campesinato e o diferencia de outras categorias como fazendeiro, 

assalariado rural, trabalhador volante, boia-fria, etc. 

Além do trabalho de base familiar, o destino da maior parte da colheita desses 

lavradores para sua subsistência e a autonomia que eles possuíam para decidir “o que”, 

“como” e “para quem” plantar roças e lavouras, constituem características presentes no 

espaço geográfico estudado. Tanto em uma localidade, Milho Verde, como na outra, 

Jacutinga, essas características são comuns nas suas unidades familiares. Esses grupos 

familiares também funcionavam duplamente como unidade produtora e consumidora do fruto 

de seu trabalho diário. Maria Isaura Pereira de Queiroz ainda reforça que:  

Conforme mostram diversos autores, a família constitui sempre a unidade social do 
trabalho e de exploração da propriedade, sendo que os produtos, regra geral, 
satisfazem as necessidades essenciais da vida; as tarefas do trabalho se dividem 
entre todos os membros do grupo doméstico, em função das faculdades de cada um, 
formando assim uma equipe de trabalho. A família assegura a subsistência de todos 
os membros; a combinação família-empresa agrícola faz com que se estabeleça uma 
comunidade de posse e uma comunidade de consumo, além da comunidade de 
trabalho, sob a autoridade de um membro, que geralmente é o pai da família. 
(QUEIROZ, 1976, p.18) 
 

A questão da propriedade da terra em momento nenhum é mencionada nesses 

conceitos, também não consta em muitos outros presentes nas obras dos autores citados como 

sendo a propriedade da terra condição essencial do camponês. De acordo com Carlos 

Rodrigues Brandão “alguns são proprietários de terra e, estáveis, vivem uma vida de trabalho 

e cultura em bairros rurais; outros vivem do trabalho em terra alheia, ora como lavradores 

parceiros ora como agregados e camaradas” (BRANDÃO, 1983, p.29). 

Candido (1983), Queiroz (1973), Ribeiro (1998), e alguns autores a exemplo de 

Brandão, também não consideram a propriedade da terra como condição essencial do 

campesinato. Consideram posseiros, parceiros, agregados assim como pequenos sitiantes 

como camponeses pelo fato de possuírem autonomia e independência na gestão e nas decisões 

de sua lavoura, assim como são donos ou de toda a colheita ou de, pelo menos, uma parte 
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considerável desta. Na realidade estudada, ou seja, em Milho Verde e na Jacutinga, essas 

distintas formas de camponeses lavradores convivem no mesmo espaço e as vezes exercem 

duplamente funções diferentes. Muitos são posseiros, outros pequenos sitiantes familiares, 

outros parceiros e até mesmo agregados, contudo também aparecem lavradores que são ao 

mesmo tempo parceiros e posseiros, ou mesmo pequenos sitiantes e parceiros. Queiroz (1976, 

p.27) ainda nos chama atenção para essa questão ao mencionar que “a relação do camponês 

brasileiro com a terra foi sempre variada”.  

Esse campesinato não se restringe somente ao sertão paulista ou a uma dada 

região do país, e para reforçar essa ideia de diversidade e de dispersão dessa categoria de 

lavrador camponês por várias regiões do Brasil, em diversos contextos socioeconômicose 

mesmo em áreas naturais distintas, Fukui (1979, p.64) afirma que:  

Ao que tudo indica, o padrão tradicional de trabalho da agricultura de subsistência 
foi por toda a parte o mesmo. O sistema itinerante baseado em técnicas rudimentares 
de derrubada da mata e queimada, o cultivo no sistema de roça com aproveitamento 
da fertilidade natural do solo, da utilização de plantas de crescimento rápido e fácil e 
de instrumentos simples como a enxada, cavadeira e bastão, permitiram– e permitem 
até hoje – que a ocupação ocorra independentemente da diversidade de condição 
geográfica. 
 

Como categoria rural esse camponês nunca esteve isolado ou inexistiu em um 

período da história do país ou da região, essa classe camponesa, como bem reconheceu 

Queiroz (1973), sempre existiu e esteve ocupando uma posição intermediária. No período do 

Brasil Colônia e no Brasil Império ocupava uma posição entre a classe dos fazendeiros e 

escravos, e no período Republicano entre os fazendeiros e os trabalhadores assalariados rurais 

sem terra. Nessa perspectiva o campesinato enquanto classe social e econômica sempre esteve 

presente em toda a história do país, principalmente como classe produtora e integrada a 

economia em suas diversas escalas. Brandão (1983, p.44) ainda afirma que: 

[...] Subalterno a todas as dimensões de sua organização, o lavrador caipira não 
existiu fora da economia agrária colonial e, depois, capitalista. Empurrado, cercado 
ou posto a margem, ele é um dos produtores essenciais da riqueza da província e, 
depois do estado.  
 

Essa condição de produção de abastecimento, economia de excedente ou 

economia de mantimentos mostra claramente como esse lavrador não está isolado e como ele 

se relaciona e interage com a região e consequentemente com a sociedade global. Enquanto 

produtor e consumidor esses lavradores camponeses, geralmente produzindo em glebas de 

proporção reduzida, geraram e produziram parte considerável dos gêneros e objetos que 

abasteceram as fazendas de cana e couro, as cidades coloniais, os serviços de mineração, a 

economia açucareira e outros ciclos e setores da economia nacional, desde a colônia até a 
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república. Brandão (1983, p.44) converge sua análise para essa realidade quando diz que o 

lavrador camponês: 

Não pensa só o sertão e nem habita o passado. Pensa a cidade, o mercado para onde 
leva o que colhe da ‘roça de toco’ e do quintal; de onde traz os produtos e as ideias 
de artesanato que o imaginário caipira não consegue produzir. A partir de quando 
existe cercado, o lavrador produz, vive e pensa em função desse cerco, porque 
trabalhando no interior dos seus espaços aparentemente mais “a margem”, ele existe 
integrado na ordem que o cerco gera e impõe.  
 

Essa condição de isolamento e exclusão aparente, na verdade consiste em uma 

maneira peculiar de integração ao mundo circundante composto pela região e mesmo pela 

sociedade global. Em momento algum o lavrador esteve ou está isolado e à parte na história 

do Brasil. Utilizando das ideias de Queiroz (1976, p. 36 e 37) compreendo que a relação 

lavrador-cidade ocorre e sempre aconteceu por meio do que essa autora define como uma 

condição que envolve equilíbrios e trocas, “complementariedade independente” é a 

designação dada por ela a essa relação. Um produz independente do outro embora existam 

relações e formas de interação entre ambas, a região e a família do lavrador. Paulo Noffs 

(2007) também auxilia nessa relação ao analisar na Ilha Bela a pequena produção mercantil 

simples, e defende que esse lavrador sempre esteve integrado `a sociedade global, e que em 

cada época vivencia uma maneira de interação com o mundo externo ao seu, essa integração 

difere em tipo de produto, intensidade e atores. Esse autor afirma que nos últimos anos o 

lavrador tem vivenciado uma condição peculiar de integração `a sociedade global sobretudo 

por meio de gêneros alimentícios. 

O gênero de vida camponês forma-se em função da cidade, com a qual aparece em 
equilíbrio de complementariedade, de tal ordem que a cidade necessita muito mais 
dele, do que ele dela. A cidade necessita do camponês que lhe oferece víveres; o 
camponês compra na cidade tudo quanto não produz, o que geralmente é pouco. Há 
um paralelismo complementar entre as duas economias e os dois estilos de vida. 
(QUEIROZ, 1976, p.36). 
 

Questionando o isolamento e a condição de exclusão dos lavradores essa autora 

discorda de autores que afirmam que a condição de isolamento é causa da conservação do 

estilo de vida tradicional do lavrador camponês. Na verdade, essa autora ressalta que essa 

complementariedade será ideal, sobretudo se essa relação for de equilíbrio entre ambas as 

partes. Em Milho Verde, assim como na Jacutinga, a produção local de doces, diamantes, 

milho, feijão, ovo, rapadura, derivados da mandioca como a goma e a farinha, algumas frutas, 

sempre-viva, e outros gêneros sempre deram a essas duas localidades uma condição de 

produtora na região. No entanto, a necessidade de consumir o que não produziam como o sal, 

macarrão, ferramentas, tecidos, toucinho, arroz e querosene, os posicionava nesse mesmo 

mercado regional como consumidor. Nesse contexto o termo região foi empregado no mesmo 
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sentido que Queiroz (1973) utiliza no livro “Bairros Rurais Paulistas”, ou seja, região como 

espaço físico e social circundante. 

Além da condição de lavrador, que a maioria dos entrevistados se reconheceram, é 

importante ressaltar que essa noção aparece e foi identificada por eles como sendo a sua 

primeira ocupação, sua principal profissão, uma vez que, todos eles, tanto os entrevistados na 

Jacutinga como em Milho Verde, também se reconheceram e se definiram como garimpeiro e 

coletor de sempre-viva e flores do campo. Ambas as atividades surgem como 

complementares`a lavoura e as duas, principalmente o garimpo, são realizadas de maneira 

simultânea a agricultura ao longo de um período do ano. A contribuição dessas atividades 

para a renda do lavrador local é de suma importância, sobretudo ao analisar realidades 

pretéritas. Desse modo além de lavrador outra característica do campesinato de minha área de 

estudo é o fato dele também ser coletor e garimpeiro. Tanto o extrativismo mineral como o 

vegetal são praticados em pequena escala e o volume da produção assim como o capital 

oriundo do comércio dos seus produtos é bem reduzido. O lavrador nessa porção do Alto 

Jequitinhonha pode ser considerado pluriativo, pois acumula a condição de lavrador com as 

de garimpeiro e coletor de flores do campo (Schneider, 2003). 

A pequena produção de roça, o garimpo comprometido com uma situação 

histórica de escassez das reservas de diamantes e a coleta braçal de flores imprimem nesse 

lavrador-garimpeiro-coletor uma vida de trabalho em função da sua subsistência e da do seu 

grupo familiar. A pequena disponibilidade de solos agricultáveis, o predomínio de técnicas 

rudimentares, a estagnação econômica e o próprio meio físico contribuíram para a 

constituição dessa realidade de mínimos vitais e mínimos sociais presentes na área de estudo 

de maneira predominante até duas décadas atrás. 

Outra característica desse camponês lavrador é que além de dedicar-se a 

atividades diversas ligadas à sua subsistência, seja na lavoura, no campo ou no leito do rio 

minerando, ele também possui muitos momentos de lazer, ora nas festas religiosas da região, 

e mesmo do bairro a que pertence, ora em momentos de rezas, bailes, aniversários e 

casamentos. A própria lavoura de milho e feijão, que são gêneros básicos da alimentação 

local, não ocupa esse lavrador por muito tempo, a limpeza do terreno, o plantio, a capina, a 

dobra e a colheita são as épocas de maior trabalho e permanência na roça. O milho produz em 

cinco meses, o feijão em três, e mesmo outros gêneros como abóbora, batata-doce, jiló, 

quiabo, inclusive a cana e a mandioca, são plantas que não necessitam de cuidado 

permanente. Assim ele está ocupado nessa lavoura apenas alguns dias por semana, algumas 

semanas no mês, e alguns meses no ano. Estando livre para exercer outras atividades nesses 
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intervalos entre os períodos que exigem mais trabalho. Esse fato permite a esse camponês 

possuir uma considerável margem de tempo do seu calendário agrícola anual para se dedicar 

ao lazer. 

Em Milho Verde os dançantes da Marujada e do Catopê ficavam na Festa do 

Rosário quatro, cinco dias, era comum irem cantar e participar de festas em outras localidades 

e por lá ficarem mais uns dias. Já na Jacutinga, uma entrevistada mencionou rezas no 

Cruzeiro, festas de aniversário, bailes com dança e casamentos. Os encontros para prosear 

constituem mais uma forma de lazer, sendo esses muito constantes no cotidiano do lavrador 

camponês, sobretudo ao cair da tarde quando a lida na lavoura já findou. No contexto da 

pesquisa merece destaque como importante forma de lazer, e mesmo de sociabilização e 

convívio entre os camponeses da região, o campo de futebol e toda a sua dinâmica, 

principalmente nos fins de semana. Eliane Tomiasi Paulino reforça essa afirmação ao 

mencionar que: 

[...] outro ponto de encontro e fator de proximidade entre os camponeses é o campo 
de futebol, ativo em muitos bairros rurais. Diríamos que, do ponto de vista do lazer, 
esse é o espaço mais importante das comunidades. E para esse local que a maior 
parte dos moradores converge nos domingos à tarde, sem distinção de idade ou 
gênero (PAULINO, 2006, p.358).  
 

4.1.2 Bairro rural como unidade básica de sociabilidade 

 

O lavrador camponês não vivia isolado e por mais que cada unidade familiar 

tivesse, e ainda tenha, sua própria lavoura, autonomia, trabalho de base familiar, e mesmo 

pelo fato da maior parte de tudo o que colhe e produz seja destinado ao autoconsumo e da 

propriedade, essas características não impuseram a cada unidade restrições e impossibilidades 

de convivência social e de manter relações intra-grupo. Ao contrário, por mais que tenha essas 

características predominantes no seu modo de viver, esse lavrador possui no seu cotidiano, 

muito bem definidos, os períodos de convívio social e de isolamento. Assim a dinâmica 

cotidiana desses camponeses mostra-se muito mais rica de sociabilidades e de momentos que 

as proporcionam e mantêm. 

De acordo com Darcy Ribeiro no seu processo histórico de formação e evolução: 

[...] essas novas formas de vida importaram em uma dispersão do povoamento por 
grandes áreas, com o distanciamento dos núcleos familiais. Não impuseram, porém, 
uma segregação, porque novas formas de convívio intermitente foram estruturando 
as vizinhas em unidades solidárias. (RIBEIRO, 1998, p.384)  
 

A produção individual, autônoma e autárquica de cada grupo familiar, a condição 

de sua família como produtora e consumidora, e a pequena produção de subsistência foram 
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aspectos que contribuíram consideravelmente para a construção e consolidação de variadas 

formas de sociabilidades entre as famílias lavradoras. A ajuda mútua no trabalho entre 

famílias que residiam próximas, ou mesmo entre parentes, ou aqueles que estabeleceram laços 

de compadrio, eram situações que aproximavam os lavradores residentes em uma determinada 

área em alguns períodos do ano para realizar tarefas coletivas que exigiam maior número de 

braços. O próprio catolicismo rústico (QUEIROZ, 1973), elemento cultural com grande poder 

de promover a coesão grupal, muito comum em todo o espaço rural brasileiro, também 

auxiliou no estabelecimento de relações sociais. Os ritos católicos ocorrem tanto na casa 

quanto na capela, e isso muito contribui para momentos de reunião. O comércio também pode 

ser considerado mais um elemento com função de integração social dos habitantes de uma 

dada região rural. 

Ribeiro (1998, p.384) nos chama atenção para esse contexto ao afirmar que:  

[...] para essas populações rarefeitas, que, via de regra, só contavam com o convívio 
diário com os membros da família, assume importância crucial certas instituições 
solidárias que permitem dar e obter a colaboração de outros núcleos nos 
empreendimentos que exigem maior concentração de esforços. A principal delas é o 
mutirão, que institucionaliza o auxílio mútuo e a ação conjugada pela reunião dos 
moradores de toda uma vizinhança para a execução das tarefas mais pesadas, que 
excediam as possibilidades dos grupos familiares. 
 

Nesse contexto a necessidade de mais pessoas para que o grupo familiar 

camponês execute determinadas tarefas surge como condição necessária na promoção de 

sociabilidades entre vizinhos. Em muitos casos, como na derrubada da mata para fazer 

lavoura, no decorrer da capina ou na colheita de determinado produto, o mutirão ocorre dentro 

da gleba de cada família, geralmente em sua roça. Mas há momentos também em que o 

mutirão ocorre em espaços comuns como a construção ou manutenção de uma estrada e 

pontes, a limpeza de uma nascente ou as obras da capela.   

Antônio Candido nos mostra que o mutirão: 

[...] consiste essencialmente na reunião de vizinhos, convocados por um deles, a fim 
de ajudá-los a efetuar determinado trabalho: derrubada, roçada, plantio, limpa, 
colheita, malhação, construção de casa, fiação etc. Geralmente os vizinhos são 
convocados e o beneficiário lhes oferece alimento e uma festa, que encerra o 
trabalho. Mas não há remuneração direta de espécie alguma, a não ser a obrigação 
moral em que fica o beneficiário de corresponder aos chamados eventuais dos que o 
auxiliaram. Este chamado não falta, porque é praticamente impossível a um 
lavrador, que só dispõe de mão de obra doméstica, dar conta do ano agrícola sem 
cooperação vicinal. (CANDIDO, 1979 p.68) 
 

Além da ajuda mútua nos trabalhos agrícolas e em atividades de manutenção e 

construção de espaços coletivos, as formas de sociabilidades dos lavradores de determinada 

localidade são muito fortes também na religiosidade, principalmente em lugares onde 
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prevalece a religião católica. O calendário das atividades religiosas tanto na capela como na 

residência dos moradores engloba muitos dias ao longo do ano, são novenas, rezas, ofícios, 

procissão, missas, celebrações, além de ritos fúnebres e atos de caridade. Tudo isso 

impulsiona a família lavradora a sair das tarefas individuais da rotina da casa, do quintal, da 

mata e da roça para conviver com as outras famílias nesses momentos de sociabilidades. 

Nesse contexto outro problema que necessita ser definido nessa etapa é a 

concepção e o conceito que irei adotar para compreender melhor o objeto da pesquisa em 

ambas as comunidades. Qual conceito e concepção vou utilizar para definir o agrupamento 

maior de lavradores camponeses que constitui cada localidade estudada? Para responder a 

essa questão optei por trabalhar com a concepção de Bairro Rural principalmente por 

considerar relevante, tanto no conceito como na realidade analisada, as formas e meios de 

sociabilidades, como que ocorrem os momentos de reunião e dispersão dos seus moradores, e 

quais motivos provocam a alternância de momentos de reclusão e convívio de cada grupo 

familiar. 

Ao constatar que no Alto Vale do Jequitinhonha, na sua porção que abrange a 

Serra do Espinhaço Meridional no Município do Serro, essas formas de sociabilidade e de 

dispersão típicas dos Bairros Rurais estão presentes de uma maneira bem comum, sobretudo 

no passado, e interligadas muitas vezes aos meios de subsistência. Aproximei este conceito da 

concepção de comunidade utilizada na região ao analisar o tema da pesquisa nas localidades 

estudadas. Como o objeto dessa pesquisa é compreender o sistema alimentar e as relações de 

trabalho híbridas e os laços de parentesco e vizinhança na obtenção de alimentos, privilegiei o 

termo Bairro Rural como conceito e concepção na análise da realidade estudada. 

Dentro do contexto de Bairro Rural, o cotidiano da vida gira em torno do processo 

de obtenção de alimentos e da manutenção da subsistência. Antônio Candido (1979) muito 

auxiliou para essa escolha, principalmente por interpretar os bairros rurais em uma 

perspectiva pretérita. Já Queiroz (1973) ofereceu ferramentas para compreender esse conceito 

em dinâmicas e realidades atuais no mundo rural camponês, sobretudo ao dar mais 

importância às formas de sociabilidades, ao modo de vida e as relações com a sociedade 

global do que somente aos aspectos econômicos em si. 

Em Milho Verde e na Jacutinga, assim como em várias comunidades da região, as 

famílias lavradoras vivem dispersas ou mais próximas no núcleo concentrado do distrito ou da 

comunidade. Porém, no passado a maior parte era composta por famílias de camponeses 

lavradores, sitiantes ou parceiros, que produziam para a subsistência, com mão de obra 

familiar e técnicas rudimentares, além desses aspectos as formas de sociabilidades locais se 
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manifestavam em formas de ajuda mútua como o mutirão, a troca de dia de serviço, as festas 

religiosas, a exemplo da Festa de Nossa Senhora do Rosário, nas rezas, nas vendas, nas 

missas e celebrações, nas escolas, e mesmo nos ritos fúnebres e na caridade. 

Na definição clássica de Candido (1979, p.62) podemos considerar que o Bairro 

Rural: 

[...] é a estrutura fundamental da sociabilidade caipira, consistindo no agrupamento 
de algumas ou muitas famílias, mais ou menos vinculados pelo sentimento de 
localidade, pela convivência, pelas práticas de auxilio mútuo e pelas atividades 
lúdico-religiosas. As habitações podem estar próximas umas das outras, sugerindo 
por vezes um esboço de povoado ralo; e pode estar de tal modo afastadas que o 
observador muitas vezes não discerne, nas casas isoladas que topa a certos 
intervalos, a unidade que congrega.  
 

Esse conceito muito se aproxima das formas de vínculos familiares e vicinais 

presentes em minha área de estudo, também as relações sociais, assim como a própria forma 

de organizar e produzir o espaço em ambas as comunidades. Assemelha-se ao conceito a 

condição de Milho Verde enquanto configuração de Bairro Rural por possuir um núcleo 

adensado. Historicamente esse bairro rural teve um exíguo núcleo constituído de duas igrejas, 

cemitério, um ou dois estabelecimentos comerciais, cartório e escola, além de possuir algumas 

poucas casas. Esse bairro possui também uma grande extensão de terra entorno ocupadas por 

famílias em situações variadas em relação ao tamanho e posse da terra, nesse trecho as casas 

situam-se mais distantes umas das outras. Esse núcleo adensado até duas décadas atrás 

abrangia poucas ruas e alguns becos. À medida que se afasta da área onde estão situadas as 

igrejas e o comércio, os lotes são maiores e as casas mais distantes. Já na Jacutinga, além do 

número de habitantes ser menor do que em Milho Verde, as casas aparecem em menor 

número e são bem afastadas umas das outras. Em uma área mais plana na vertente direita está 

localizada a escola, e uma estrada em condição de circulação precária que corta a comunidade 

nessa mesma vertente no sentido divisor de água fundo do vale. 

Considerando as formas de sociabilidade e mesmo as relações vicinais, e de 

parentesco, essas são de grande importância para a manutenção dos momentos de convívio. 

Igreja, escola, comércio, e os trabalhos de ajuda mútua são os grandes geradores dessas 

sociabilidades nesses bairros. Nesse contexto, ao analisar historicamente Milho Verde é 

necessário ressaltar que durante um longo período, e até hoje em algumas situações, as 

localidades do Baú, Ausente, Serra do Ouro e Barra da Cega podem ser considerados como 

pertencentes e, mais importante ainda, integrantes deste Bairro Rural. Uma vez que, parte 

considerável de seus momentos de reunião ocorria nesse núcleo adensado, no comércio, na 

escola, no cartório, no campo de futebol, no cemitério, na igreja e mesmo nas lavouras em 
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terras de fazendas próximas, visto que muitos cultivavam lavouras de parceria nessas glebas. 

Sob essa perspectiva, privilegiando na análise as relações sociais e os ciclos de reunião e 

dispersão, muitas das sociabilidades típicas do bairro como as atividades lúdico-religiosas e 

algumas formas de ajuda mútua além do acesso a alguns serviços, aconteciam no núcleo 

adensado do bairro citado.  

No contexto desta pesquisa, Fukui (1979, p.69) completa a concepção que adoto 

ao ampliar e detalhar os tipos de bairros rurais de acordo com a sua capacidade de reunir e 

atrair pessoas para atividades sociais coletivas:  

Os Bairros Rurais podem ser centrífugos quando proporcionam o mínimo de 
interação, duas ou três reuniões por ano, permanecendo o resto do ano a 
aglomeração quase abandonada, a maior parte das casas fechadas. Sua função 
principal é a religiosa e pode não haver centralização da autoridade. Os bairros 
também podem ser centrípetos quando a vida social e cultural mais rica favorece a 
convergência dos vizinhos para atividades comuns, existindo então no bairro o 
comércio e, mais raramente, escola.  
 

Assim Milho Verde pelo fato de, em uma vasta porção, apresentar a maioria de 

suas famílias vivendo de maneira esparsa pelo seu território, e por concentrar em outra porção 

a igreja, a escola, o comércio e algumas residências, esse bairro tendeu ao longo de sua 

história a atrair e polarizar um maior número de pessoas no seu dia a dia. Mesmo que a escola 

durante muito tempo somente oferecesse o ensino fundamental incompleto, e o comércio 

limitasse a um ou dois estabelecimentos. Em direção a esse núcleo adensado convergia maior 

número de pessoas, tanto de um entorno imediato como das porções mais distantes. Milho 

Verde nesse caso pode ser considerado um bairro rural centrípeto, que proporciona maiores 

possibilidades de sociabilidades. Já a Jacutinga, como bairro em que as famílias vivem 

distantes em seus sítios, e que nem mesmo onde está situada a escola há concentração de 

construções, além de não possuir comércio nem igreja, oferece assim menores possibilidades 

de momentos de reuniões e convergência de seus moradores. A Jacutinga, considerando essa 

concepção, por possuir uma vida social extra grupo familiar menos intensa, se enquadra na 

condição de Bairro Rural Centrífugo. 

Outro aspecto fundamental em um bairro rural é o sentimento de pertencimento 

presente entre seus habitantes. Quando os membros de determinada família se reconhecem 

como moradores do bairro, a identificação com o bairro surge, sobretudo, da participação nas 

festas religiosas, nos trabalhos de ajuda mútua, no acesso muitas vezes à escola ou mesmo ao 

campo de futebol. Candido (1983, p. 64-65) aponta ainda que:  

[...] além de determinado território, o bairro se caracteriza por um segundo elemento, 
o sentimento de localidade existente nos seus moradores, e cuja a formação não 
depende apenas da posição geográfica, mas também do intercâmbio entre as famílias 
e as pessoas, vestindo por assim dizer o esqueleto topográfico.   
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Essa relação de pertencimento é profunda entre os membros do bairro rural, tanto 

nas atividades coletivas que envolvem toda a população como nas festas religiosas ou 

trabalhos de manutenção e construção de estradas, pontes, capelas, e mesmo em trabalhos 

coletivos que envolvem todas as famílias ou parte delas em suas glebas individuais, como o 

mutirão e a troca de dia de serviço. Esse comprometimento em participar e colaborar para a 

realização dessas atividades é extremamente impregnado por esse sentimento de localidade. 

Para Queiroz (1976, p.55) “a existência do bairro é ritmada por momentos de reunião e de 

dispersão de seus membros, em função do trabalho agrícola e do lazer. O sitiante cultiva as 

terras com a família; conhece, todavia, certas formas de trabalho coletivo, sendo o principal o 

mutirão”.  

Em outro trecho a mesma autora aponta e também expõe as bases que permitiram 

a esses grupos de vizinhança possuir essas características.  Uma vez que, afirma que essa 

população:  

[...] soube desenvolver um modo de vida regido por códigos estreitos de trocas entre 
eles e com os outros. Códigos extremamente criativos de relações baseadas no 
trabalho, no respeito mútuo, nos valores da fé religiosa do catolicismo camponês, na 
honra e na solidariedade. (QUEIROZ, 1976, p.46) 
 

É importante mencionar que os bairros rurais nunca viveram isolados da região 

circundante e que no decorrer de seu processo histórico desenvolveu laços e intercâmbio com 

a sociedade global. Essa conexão ora ocorreu de uma maneira mais intensa ora menos, 

contudo diversos fatores internos e externos interferiram diretamente nessa condição. No que 

se refere aos bairros rurais de Milho Verde e Jacutinga, aqui analisados em distintos 

momentos de sua história, e por meios diversos, eles se integraram a região, principalmente 

por meio do comércio. Seja como produtores: diamante, sempre-vivas, milho, ouro, goma, 

farinha de mandioca, frutas, ovos, rapadura, seja como consumidores: sal, roupas, 

ferramentas, tecidos, macarrão, querosene etc. 

Uma última contribuição de Fukui (1979, p.72) tornou-se de suma relevância para 

a pesquisa, essa autora esclarece que:  

[...] a presença de funções comerciais, religiosas, administrativas e dos serviços em 
geral não altera o caráter de grupo de vizinhança, o que se pode verificar atentando 
para a composição da população; esta se dedica predominantemente à agricultura, à 
pecuária, ofícios, havendo ali comércio, funções públicas, algumas profissões 
liberais. Negociantes e artesãos ali existentes não se limitam a uma única atividade, 
já que possuem também plantação e criação.   
 

Nesse capítulo analiso as formas de sociabilidades, as características e dinâmicas 

de Milho Verde e Jacutinga obedecendo a concepção das localidades dentro do conceito de 

Bairro Rural aqui abordado. Pretendo privilegiar na análise muito mais os aspectos ligados 
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aos diversos meios de se relacionar e interagir, seja no trabalho e no lazer, seja em atividades 

individuais ou coletivas, e mesmo nos momentos de religiosidade. As formas de interação 

externa e interna de cada bairro rural em seu contexto histórico serão abordadas nesse capítulo 

até certo momento. Uma vez que posteriormente retornarei no terceiro capítulo à discussão 

sobre as mudanças e transformações que vem ocorrendo nesses bairros como consequência do 

contato e exposição ao mundo moderno. 

Ao longo dessa dissertação o termo “relações de trabalho híbridas” aparece 

constantemente. Compreendendo que os bairros rurais estudados vivenciam ao longo das 

últimas cinco décadas um período que podemos considerar típico de transição. Nessa fase 

todo o contexto econômico, cultural, social e tecnológico local vem sendo alvo de mudanças 

que interpenetram características e elementos que estão desaparecendo com novos elementos 

que estão sendo engendrados nessas comunidades aparentemente isoladas. Algumas relações 

de trabalho presentes nesse espaço podem ser consideradas como híbridas por misturar 

tendências capitalistas com fortes peculiaridades. Visto que, segundo Le Goff (1989), em 

períodos de transição torna-se praticamente impossível definir marcos específicos de início e 

término de fases da humanidade assim como de suas influencias e inovações. Nessas relações 

de trabalho características típicas do modo de produção feudal e do capitalismo se 

fundem,perdem e modificam-se, gestando elementos específicos criados em cada região ou 

mesmo comunidade. 

Essas relações de trabalho tão comum no passado e algumas que ainda persistem 

nesses bairros como o mutirão, a troca de dias de serviço, a lavoura no sistema de parceria, o 

hábito de pagar a maquia (Apêndice D) e mesmo as trocas comerciais realizadas por meio de 

produtos, constituem, manifestações dessas relações híbridas que mesclam elementos e 

características de distintos meios de produção econômica. Em relação as permanências alguns 

elementos da corveia, do escambo, da banalidade, estão presentes ora de maneira mais 

crescente ora mais retraída conforme mudanças na economia. Contudo, sempre atrelada a uma 

lógica mercantil e monetária dominante em cada época, ou seja, no mundo capitalista global.  

 

4.2 Breve contextualização do meio físico, histórico e ocupação antrópica da área de                 

estudo no Município do Serro 

 

O município do Serro está localizado na porção central do estado de Minas 

Gerais, integra a Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, mais especificamente está 

inserido na Microrregião de Conceição do Mato Dentro. Embora até poucos anos atrás o 
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Município do Serro fizesse parte da Mesorregião do Jequitinhonha e da Microrregião 

Mineradora de Diamantina. A mudança é recente e para essa pesquisa suscita uma breve 

discussão necessária. 

Ao observar o espaço físico do Município do Serro, este está dividido em duas 

porções bem distintas. Na parte sul do município os aspectos geomorfológicos desse espaço 

são típicos das formações de “Mares de Morro”, característicos da Zona da Mata Leste do 

estado. O solo, do tipo Latossolo Vermelho Distrófico, apresenta coloração avermelhada e 

laranja, é profundo, bem formado, possuindo todos os horizontes, apresenta boa porosidade, o 

horizonte de húmus originalmente é espesso, a textura é argilosa, além do que, nessa área a 

presença de afloramentos rochosos é ínfima. A topografia suave, o solo propício para o 

desenvolvimento de atividades agropastoris, e a existência de uma boa rede de drenagem 

fluvial, fez dessa porção do Serro o espaço municipal de territorialidade das extensas 

propriedades, ou seja, das grandes fazendas, com criação de bovinos com sua organização 

voltada para a produção de leite e seus derivados, sobretudo o queijo. Nela está concentrado o 

poder político e econômico municipal, visto que, esses grandes e médios proprietários são 

historicamente também os donos dos estabelecimentos comerciais e representantes da elite 

política e econômica local. 

Embora haja uma contradição sobre qual o local definitivo em que está situada a 

nascente real do rio Jequitinhonha, ambos estão dentro do município do Serro. Além desse 

fato todo o processo de origem e constituição desse município esteve intimamente ligado a 

atividade mineradora de ouro e diamantes ao longo de um grande período de sua história. 

Pergunto, porque então recentemente ocorreu essa troca de Mesorregião, e mesmo de 

Microrregião na classificação da divisão do estado e suas subdivisões? O contexto 

mencionado anteriormente, e o que vou analisar em seguida, muito ajuda a compreender essa 

relação de poder e essa alteração. 

De acordo com Ives Gervaise (1976, p.19): 

Microrregião Mineradora de Diamantina, beleza rude e selvagem dos altos planaltos 
e cristas de quartzito do Espinhaço não é, certamente, favorável a vida rural [...]. A 
ocupação do solo é o primeiro índice de nível atingido por um sistema agrícola [...]. 
Essa ocupação é bem modesta na região de Diamantina, dois terços do espaço não 
tem interesse e vocação para a agricultura.  
 

Como já dito pretendo nessa pesquisa limitar minha análise apenas a uma parte do 

município do Serro, mais precisamente a sua porção norte e noroeste, ou seja, a área de 

abrangência da Serra do Espinhaço (FIG. 1). Nessa área definida, a zona rural possui um 

relevo em que a topografia se apresenta extremamente irregular, com forte e constante 
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presença de um conjunto de platôs, cristas, serras e escarpas, entremeadas por inúmeros e 

profundos vales que geralmente localizam-se ao longo dos cursos fluviais. Entre eles merece 

destaque o rio Jequitinhonha (próximo ao local de sua nascente em seu alto curso) e os 

diversos afluentes que deságuam nesse rio. 

Figura 1- Imagem de satélite: Vista aérea dos bairros rurais de Milho Verde e Jacutinga, 2018 

 
                             Fonte: Google Earth. Distrito Milho Verde. Município Serro, Mg.29/05/2017. Adaptado. 

Como é possível observar no mapa da (FIG.2), essa área rural está localizada na 

Serra do Espinhaço Meridional, em uma região que apresenta topografia desnivelada, 

irregular e há presença predominante de blocos rochosos aflorados em toda a sua extensão. O 

solo, do tipo NeossoloLitólico Distrófico, por toda a parte apresenta coloração branco clara, e 

uma grande quantidade de pequenos seixos, é raso, arenoso, pedregoso, ácido e muito pobre 

em matéria orgânica. Principalmente nas porções que se encontram no cume e encostas das 

serras ou em locais com predomínio de campo rupestre. Esta é uma área de divisores de água, 

pois drena água para as bacias hidrográficas dos rios Jequitinhonha e Doce. Possui 

altitudesuperior a 1000 metros e como está em uma faixa de transição geomorfológica do 

relevo de “Mar de Morro” para a Serra do Espinhaço, essa transformação ocorre 

acompanhada também de mudanças fitogeográficas e climáticas típicas de uma região com 

predomínio de Mata Atlântica para uma com vegetação que alterna cerrado e campo rupestre. 

Vale mencionar que é comum ao longo dos cursos de água a presença de vegetação ciliar. 
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Figura 2- Domínio geomorfológico do município do Serro 

 
               Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico. Prefeitura do Serro. Instituto Bioatlantica. Junho 2015. 

 
Essa localização em uma área de transição faz com que o solo local sofra 

variações (FIG. 3) visto que, na área de estudo em questão predomina um litossolo raso, claro, 

pobre, de origem quartzítica. Porém, em alguns pontos, sobretudo nas margens próximas ao 

leito do rio Jequitinhonha, é comum a existência de depósitos de latossolo argiloso com 

coloração vermelha. Essa mancha geralmente apresenta maior fertilidade do que a do solo 

padrão da região. Contrastando assim com o fértil, argiloso e vermelho latossolo presente em 

grande parte do município do Serro, principalmente em sua porção centro e sul. 
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Figura 3- Solo do município do Serro 

 
               Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico. Prefeitura do Serro. Instituto Bioatlantica. Junho 2015. 

 
Inicialmente, toda essa região, foi ocupada por grupos indígenas, que aqui se 

fixaram ou não, mas que, em seu modo de vida pouco transformaram ou modificaram o 

espaço físico local. Posteriormente a essa fase, por volta do período que compreende o final 

do século XVII, início e decorrer do século XVIII, a região passou a ser alvo de entradas e de 

bandeiras que visavam a descoberta e a exploração de ouro e diamantes, sendo esse último o 

minério mais encontrado. 

O século XVIII foi marcado pela fixação de brancos, negros e mestiços na região, 

ocorrendo nessa época a exploração dos diamantes e o surgimento de toda uma economia 

colonial entorno da exploração e comércio desse minério. Surgem nesse período quarteis, 

paragens, vilas, estradas, postos de fiscalização, enfim, toda uma infraestrutura econômica, 

jurídica, comercial e cultural que objetivava unicamente enriquecer a metrópole portuguesa. 
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Nesse contexto, a zona rural do município do Serro, analisada nessa pesquisa, está inserida 

dentro da Demarcação do Distrito Diamantino. Designação dada a toda uma região situada no 

alto curso do rio Jequitinhonha, polarizada pelo Arraial do Tijuco (atual Diamantina), e, que 

no passado, configurou-se como área de extração de diamantes e ouro. Após um período de 

desenvolvimento econômico, a escassez na extração de diamantes impele toda a região a uma 

condição de crise e estagnação econômica e produtiva. A economia, assim como as redes de 

transporte e o comércio se desarticulam, entram em retração, as trocas comerciais e a própria 

produção agrícola local diminuem. Essa realidade de desenvolvimento lento e de menor 

integração vai perdurar por quase dois séculos. 

Simultaneamente à exploração de diamante e ouro, a agricultura e a pecuária 

também se desenvolveram nas áreas rurais que se situavam no entorno das cidades, das vilas, 

dos arraiais e das grandes áreas mineradoras. Essas duas últimas atividades desenvolveram-se 

no entorno de toda a área mineradora do Distrito Diamantino, uma vez que o aumento da 

produção de alimentos era necessário em uma realidade que em pleno século XVIII só via a 

sua população aumentar de tamanho.  

Para melhor compreender a ocupação do espaço rural em análise limitarei a 

desvelar esse processo no núcleo adensado de Milho Verde e seu entorno rural, e a área onde 

se localiza a Jacutinga. Entre os diversos fatores que limitou e definiu a ocupação desse 

espaço a natureza, ou seja, o meio físico local constituiu o grande elemento norteador desse 

processo. 

A região em questão agrega pelo menos três características que dificultam o 

processo de ocupação de uma área e a instalação da produção agrícola em média e grande 

escala, são elas: a existência de um relevo que possui topografia íngreme, irregular e 

desnivelada; a presença intensa ao longo da paisagem, e em grande quantidade, de 

afloramentos rochosos; e, a inexistência de solos férteis e com vocação agrícola em extensões 

consideráveis. 

A existência de uma geomorfologia com predomínio de formas irregulares e 

desniveladas é típica de regiões em que predomina a unidade de relevo denominada “serra”. 

Somada a essa característica, é predominante na região a quase inexistência de grandes áreas 

com topografia plana que possuem uma extensão considerável e capaz de torná-la passível de 

produção agrícola. Excetuando alguns pontos ao longo das margens do rio Jequitinhonha e de 

seus afluentes, além de uma ou outra área em lugares de entre vales em altitudes mais 

elevadas no cume das serras. Contudo, todas essas áreas quando analisadas em comparação 

com o seu entorno rochoso também apresentam dimensões reduzidas. 
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É necessário mencionar que essas reservas de solos agricultáveis e mais planos, 

mesmo em proporção reduzida, quando existem, geralmente estão localizados em áreas 

ocupadas por proprietários fundiários possuidores de muitas terras, sobretudo quando 

comparado a dimensão da maior parte das propriedades rurais. Nesse contexto, em Milho 

Verde podemos citar:Limoeiro, Macacos e  Vargem do Acaba-Saco na margem esquerda do 

rio Jequitinhonha;  Chácara, Manga do Prego, Sirivela (Silveria), Fazenda, e Barroso na 

margem direita desse mesmo rio, e situadas bem no entorno imediato do núcleo adensado 

desse bairro. Outras parcelas de solos mais férteis e áreas mais planas, porém bem 

menores,um pouco mais distante do núcleo adensado, também existem ao longo das margens 

do rio Jequitinhonha e Córrego do Acaba-Saco, na Barra da Cega, no Ausente e no Baú. Estas 

duas últimas localidades hoje, e ao longo de parte do século XIX e todo o século XX, foram 

ocupadas, em sua maioria, por famílias de descendentes de negros africanos, escravos aqui 

nascidos ou não, e também ex-escravos. Estes ocuparam e possearam essas glebas de terras 

privadas ou devolutas, abandonadas, herdadas ou negociadas (o caso do Baú) em troca de 

prestação de serviços, pela inviabilidade econômica da produção agrícola e, também, em 

função da escassez de diamantes(em grande quantidade) ao longo da maior parte dos séculos 

XIX e XX. 

Em linhas gerais, tanto nas consideradas grandes propriedades quanto nas 

pequenas (a grande maioria dos estabelecimentos) é pequena a área plana. Sendo comum que 

em quase todas a maior parte do solo, ou seja, o restante do terreno possua áreas íngremes de 

encosta com grande presença de afloramentos rochosos. Como já citado, nessa região 

analisada as reservas de área plana geralmente localizam-se nas margens do rio Jequitinhonha 

ou de alguns de seus afluentes, porém ocupam uma porção reduzida, principalmente quando 

se observa a área desse estudo como um todo. 

Analisando a geomorfologia local, nas proximidades de Milho Verde existe uma 

área plana ocupada pela Várzea do Lajeado e alguns trechos na direção de São Gonçalo do 

Rio das Pedras, ao longo da estrada, e em partes da estrada na direção do Capivari. Todas 

situadas em platôs, trechos com solos inférteis para o desenvolvimento agrícola, e que são 

utilizadas como reserva extrativista vegetal, mineral e pastagem natural. Nesta várzea a 

intervenção humana é pequena e muito de seu espaço constituía até uma década atrás terras 

comunais, com uso comum para a extração de sempre-viva e flores do campo, pastagem 

natural e mesmo lazer, sendo muito reduzida nessa porção a área ocupada por propriedades 

privadas. 
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O segundo fator apontado é o predomínio e intensidade de afloramentos rochosos 

em toda a área, chegando a ocupar cerca de dois terços do espaço analisado. O fato de a 

região possuir pequenas extensões de áreas com topografia plana somada à presença constante 

de afloramentos de blocos quartzíticos, com maior ou menor tamanho, por todo o espaço, 

constitui mais um fator que dificulta e impede um maior, mais intenso e moderno uso agrícola 

e produtivo desse solo. 

A geomorfologia local possui sua topografia marcada por serras, vales fechados, 

vertentes íngremes, cursos de água encachoeirados, típicas formações da Serra do Espinhaço 

Meridional. Essa topografia constitui um empecilho na ocupação dessa área por atividades 

agrícolas produtivas no modelo da modernização tecnológica atual. Na realidade o nível de 

ocupação pelas atividades agrícolas é de proporção muito reduzida, ocupando hoje pouco 

mais de um terço da área total. Além da intensa e constante presença de blocos rochosos 

aflorados na paisagem, essa configuração proporciona uma descontinuidade dos locais que 

apresentam reservas de solos passíveis de uso agrícola. 

É comum em vários pontos ao longo das estradas ou mirantes se observar a 

paisagem composta por um aglomerado de blocos rochosos quartzíticos em que prevalece 

uma distinção das formas e topografia onde predomina a coloração cinza e prata em todo o 

entorno, salpicada aqui e ali por manchas verdes de vegetação. Sendo, porém, imperceptível a 

visão das áreas agricultáveis e ocupadas por espaço agrícolas produtivos. Espaços estes 

situados, geralmente, nos fundos de vales nas margens de córregos ou do rio Jequitinhonha, 

ou mesmo, em áreas de convergência das águas pluviais, que também ocupam os fundos dos 

vales. 

Um último fator considerável na configuração da ocupação antrópica da região e 

do seu processo histórico, é a presença de solos com pouca vocação para a produção agrícola 

em quase todo o espaço analisado. Contudo, para amenizar, como já mencionado, existem 

algumas pequenas reservas de solos argiloso, vermelho e um pouco mais fértil e propício para 

a produção agrícola. Esse tipo de solo aparece em pequenas áreas no Baú, Milho Verde, Barra 

da Cega, Ausente e na Jacutinga. Porém, o comum em toda a região é a existência de um solo 

arenoso, pedregoso, pobre em matéria orgânica e infértil. Esse solo aparece ocupando grandes 

parcelas, geralmente estão presentes no fundo dos vales e encostas menos íngremes nas áreas 

de margens do rio Jequitinhonha, seus afluentes e subafluentes. 

No decorrer do século XX essa zona rural vivenciou um aumento considerável no 

número de seus habitantes, principalmente, no último quartel. Fato que levou a uma elevação 

no número de famílias e causou uma diminuição na extensão das propriedades rurais, visto 
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que o processo de parcelamento via herança familiar é comum, sendo o número de filhos por 

família elevado. Ainda é normal famílias com cinco, seis filhos, o que contribui para uma 

maior subdivisão das propriedades rurais, e também uma maior exploração das áreas naturais. 

Essas propriedades rurais ocupam o exíguo espaço composto por fundos de vales 

e margens dos córregos afluentes e subafluentes, além das margens do próprio rio 

Jequitinhonha. Como a presença de blocos rochosos aflorados é grande, a presença desses ao 

longo de milhares de anos deu origem à formação de um solo raso, ácido, malformado, 

pedregoso e infértil e que aparece na quase totalidade da área estudada. 

Assim, se nessa área a porção ocupada pela agricultura é muito reduzida, uma 

extensa parte, cerca de dois terços, é composta por serras, platôs, ou cadeias dessas mesmas 

formas sendo que, a topografia irregular, íngreme e escarpada, com presença de afloramentos 

e blocos rochosos possibilitou que essas áreas permanecessem preservadas em seus aspectos 

naturais. Não possuindo, ao longo de todos os séculos XVIII, XIX e XX, valor ou viabilidade 

econômica para a exploração mais intensa, seja pelo extrativismo ou pela agropecuária. Até 

uma década atrás, ou um pouco mais, era comum (antes do ciclo econômico do turismo se 

intensificar)os topos das serras, paredões ou áreas de vertentes íngremes, constituírem terras 

historicamente devolutas ou comunais. Fatores que, diretamente ligados ao declínio da 

exploração de diamantes e à decadência econômica de quase dois séculos, contribuíram para a 

manutenção de uma beleza natural ímpar e quase intocada. 

Nesse contexto, restaram à agricultura e à pecuária, escassas reservas de solos 

passíveis de produção agrícola ou de pastagens naturais. Na Jacutinga, essa agricultura 

desenvolveu-se nos trechos mais próximos aos leitos da rede de pequenos córregos que 

formam a cabeceira do rio do Peixe, bem em suas margens imediatas. No caso da pecuária, as 

pastagens naturais, são encontradas principalmente no cume de alguns platôs, de serras ou em 

vales de altitude, em locais com presença de campo rupestre e, às vezes, cerrado. Em muitas 

áreas agricultáveis aparece a vegetação ciliar ou capão, designação dada a um mato fechado, 

grosso, um tipo de floresta estacional. 

Inicialmente, como já mencionado, toda essa área foi ocupada pela exploração de 

diamante e ouro, e posteriormente pela agricultura, processo que perdurou todo o período da 

exploração diamantífera, ou seja, um período que durou quase um século, abrangendo 

algumas décadas que vão do primeiro quartel do século XVIII ao início do século XIX. A 

partir desse momento, com a decadência econômica iniciada pela escassez de diamante nos 

cursos fluviais, a área de estudo vivenciou um longo processo de retração e estagnação 

econômica e comercial, que se prolongou até o final do século XX, onde nenhuma atividade 
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econômica foi capaz de dinamizar a região. Entretanto, Jose Newton Coelho Meneses nos 

chama a atenção para: 

O que produzia a unidade rural na Comarca do Serro nesta metade final do século 
XVIII? Esta terra e seu habitante, com certeza produziam mais do que se tem falado 
normalmente. O homem desse Continente sabia conciliar, atividades e associar 
conjunturas físicas, humanas e sociais, para produzir alimentos, prestar serviços, 
minerar, confeccionar panos e ferramentas e, enfim, viver em consonância com os 
objetivos de busca de fundação e consolidação social. Assim no tempo “da seca” 
minerava e no “das águas” amainava a terra e a plantava. A mão-de-obra, cativa em 
sua maioria e, também livre, era disposta de acordo com o tempo, a aptidão e o 
interesse produtivo, comercial ou de prestação de serviços. (MENESES, 2000, 
p.135) 
 

Com a escassez de diamantes, sem renda ou emprego, sem capital ou 

disponibilidade técnica ou ainda possibilidade de mercado, a população local, voltou-se para a 

agricultura, principalmente nas áreas de maior facilidade de acesso ou proximidade do núcleo 

adensado de Milho Verde. Locais que apresentavam reservas de solos férteis e passíveis de 

desenvolver a cultura agrícola. Aí se desenvolveu uma produção voltada para a subsistência, 

ou para a agricultura de parceria, com reduzido excedente comercializável. Sobretudo nas 

margens do rio Jequitinhonha e alguns de seus afluentes é que essas maiores propriedades se 

constituíram. Mesmo estas áreas rurais, que pouco mudaram sua forma de exploração nesses 

últimos dois séculos, apresentam caráter descontínuo sendo interrompido aqui e ali por blocos 

de rocha quartzítica afloradas. Inclusive na maior parte dos casos na região são esses 

mesmosblocos, geralmente divisores de água, que funcionam como limites entre um bairro 

rural e outro, tanto nos grupos de vizinhanças mais antigos como nos recentes.  

Nessas maiores propriedades pertencentes à elite local, algumas já subdividas por 

herança familiar, é comum a produção de subsistência e, principalmente, o sistema de parceria 

na produção de alguns gêneros como milho, feijão e cana. Outros vales e áreas com solos 

mais férteis foram ocupadas em regiões mais distantes do núcleo adensado do bairro de Milho 

Verde e de seu entorno imediato. Esses vales mais distantes, com maiores dificuldades de 

acesso em função de sua localização, e da formação geomorfológica local, também foram 

ocupados, a exemplo da Jacutinga. Nesses lugares as unidades familiares se organizaram em 

pequenas propriedades, separadas umas das outras, sendo o cume das serras e áreas de vales 

fechados de altitude as áreas apropriadas. No caso da Jacutinga a rede de córregos que 

formam a cabeceira do rio do Peixe teve suas margens imediatas ocupadas, principalmente em 

função da escassez de solos agricultáveis e áreas planas na localidade. 

Devido à crise econômica vivenciada por essa região logo após o período de 

prosperidade econômica proporcionada pela exploração de diamantes, os bairros rurais 
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analisados, independentemente de sua localização ou tamanho das propriedades, tiveram a 

produção agrícola, e a forma de apropriação e produção do espaço rural local, direcionadas 

para uma organização típica da produção de base familiar de subsistência com a existência de 

um reduzido excedente comercializável. 

Meneses (2000, p. 137.138) contribui com essa análise ao afirmar: 

A agricultura de alimentos se configurou como a principal alternativa econômica ao 
lado da mineração e do comércio, durante longo período. Ela foi, além de um fator 
de ascensão econômica e social de homens livres brancos, a atividade pela qual 
muitos pretos e pretas forras buscaram as suas sobrevivências e, até, muitos escravos 
acumularam recursos para a compra de suas liberdades.[...] As culturas de milho e 
feijão se configuraram na associação da produção agrícola mais comum daquele 
tempo, como, ainda o são, hoje. As explicações para essa associação são de ordem 
biológica, cultural e econômica, mas para nós importa vê-la como a possibilidade 
produtiva que melhor atendia aos hábitos de consumo alimentar, às alternativas de 
aproveitamento da mão-de-obra no tempo e no seu uso em outras atividades, como a 
mineração, bem como, aos fatores ecológicos, incluídos as condições de solo, clima 
e relevo. O preparo da terra para se plantar o milho implica no seu aproveitamento 
concomitante para semear o feijão e as colheitas dos dois cereais ocorrem em 
tempos diferentes. Todo esse processo, no entanto, ocupa poucos meses do ano, 
dispondo-se a mão-de-obra para outras atividades rendosas no resto do período. Por 
outro lado, este trabalho de preparação do terreno para essas lavouras e o seu 
plantio, aconteciam em meses de chuva, mais próprios para essas atividades que, por 
exemplo, para a atividade do garimpo que exigia tarefas de maior complexidade no 
tempo das águas.  
 

A partir dessa realidade os habitantes desses bairros vão direcionar a sua ocupação 

e trabalho para a agricultura de subsistência, para a pequena atividade garimpeira e para a 

extração e coleta de sempre-viva e flores do campo. Ocupam assim as margens com solos 

férteis do rio Jequitinhonha e de seus afluentes, principalmente as áreas próximas a área mais 

adensada do bairro de Milho Verde. A elite local composta por mineradores ou comerciantes, 

era dona dessas glebas. As maiores propriedades da região como Limoeiro, Macacos, 

Chácara, Sirivela, Fazenda, Barroso, Vargem do Acaba-Saco e Manga do Prego, concentram 

as melhores reservas de solos no entorno do núcleo adensado de Milho Verde. 

Simultaneamente a essa ocupação, uma parcela considerável de pessoas que estavam 

ocupadas anteriormente na extração de diamantes ou em outras atividades interligadas ao 

extrativismo mineral, sem trabalho ou renda, migraram para os vales mais distantes e de 

difícil acesso.  

Esse grupo migrante era formado, no século XIX, por descendentes de brancos, 

europeus ou brasileiros, sem capital ou renda; de negros africanos ou seus descendentes, 

composto por ex-escravos e libertos e de indígenas e seus descendentes. Grupos que ficaram 

isolados ou se adequaram ao sistema colonial sempre integrado, porém à margem da 
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economia da época. Em uma condição subalterna frente à elite agrícola, mineradora e 

comercial. 

Essa população procurando locais com disponibilidade de terras devolutas, que 

ofereciam o mínimo de condições para desenvolver um cultivo rústico, ocuparam terras 

localizadas nas margens do rio Jequitinhonha, que não mais ofereciam viabilidade de 

produção diamantífera.  Como exemplo, temos o Ausente, parte da Barra da Cega e mesmo o 

Baú nas margens do Acaba-Saco. Também outras áreas foram posseadas e ocupadas por 

atividades agrícolas de pequeno porte, estas localizavam-se em vales fechados com topografia 

irregular e, sobretudo, situavam-se em locais mais distantes e de difícil acesso, neste caso se 

enquadra o bairro rural de Jacutinga.  

Toda essa porção norte/noroeste do município do Serro, que ocupa a área de 

abrangência da Serra do Espinhaço Meridional, possui como características de seu espaço 

produtivo uma forma de exploração econômica baseada na produção em propriedades com 

dimensões reduzidas. Onde predomina o trabalho familiar, baixos níveis, ou nenhum, de 

emprego de tecnologia na produção, prevalecendo o uso de ferramentas rudimentares, e com 

baixíssimo volume produzido. A produção é em pequena escala e o excedente é exíguo, 

quando existente é bem restrito em termos de variedade e quantidade. A família lavradora 

desenvolve a policultura, e nessas propriedades cultivam gêneros alimentícios que facilmente 

se adaptaram ao meio natural e que integram a base alimentar local. Sendo assim, produtos 

como o milho, o feijão, a cana e a mandioca ocupam as melhores reservas de solo de cada 

propriedade. Enquanto ao redor das casas são cultivadas frutas e hortaliças, como também há 

criação de porcos e aves. Algumas famílias possuem um burro, mula ou cavalo utilizado para 

transporte e lida no trabalho agrícola. O rebanho bovino para corte ou leite, com um número 

muito reduzido de cabeças, é desenvolvido simultâneo a lavoura de subsistência em poucas 

propriedades. 

Atualmente o município do Serro possui 20.835 habitantes. Deste total, 12.895 

pessoas residem na zona urbana e 7.940 na zona rural (IBGE, 2010). De acordo com o Censo 

Agropecuário de 2006, na zona rural existiam 1360 propriedades agrícolas individuais (88% 

utilizavam mão de obra de base familiar), ocupando 30.764 hectares. Existiam, neste período, 

apenas 54 tratores e o número de famílias rurais que viviam com até meio salário-mínimo per 

capita era de 81,5% (IBGE, 2006). Embora a população urbana seja de 61,9% o município 

apresenta ainda uma elevada população rural, 38,1%, principalmente ao observarmos o 

tamanho da área ocupada e o número de estabelecimentos rurais individuais. O número de 

famílias no município que recebiam bolsa família era de 1.754. Pelo exposto podemos inferir 
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que parte dessa zona rural do município apresenta precárias condições de vida, sobretudo, em 

relação a saúde, emprego e educação, tendo em vista que o IDH (índice de desenvolvimento 

humano) é de 0,656, classificado como médio (IBGE, 2010). 

Como afirmado, a porção sul do município concentra condições naturais que 

permitiram a ocupação desse espaço pelas grandes fazendas produtoras de gado e leite, sendo 

seus proprietários também comerciantes e políticos locais. Toda a infraestrutura, bem como a 

política agrícola municipal, contempla muito mais essa porção do que a porção norte. Esta 

última ocupada por uma população rural lavradora camponesa.  

A área rural do Serro abrange assim dois espaços bem definidos quanto as suas 

características naturais, sociais e produtivas. Em função do seu processo histórico de 

surgimento e de evolução econômica, é possível compreender essa mudança recente na 

localização deste município na divisão das mesorregiões e microrregiões do estado de Minas 

Gerais. 

 

4.3 Interpretando Milho Verde como um bairro rural 

 

Milho Verde atualmente vem sendo cada vez mais conhecido por suas belezas 

naturais, pela paisagem em que a vila está inserida, pelo seu conjunto arquitetônico, que nos 

remete a um modo de vida pretérito, e pela sua gente, suas manifestações culturais e também 

por alguns eventos como o Encontro Cultural, o Ano Novo e o Encontros de Ciclistas. O 

turismo é esporádico e concentra maior fluxo de visitantes nos períodos de feriados 

prolongados e férias. Contudo com a pavimentação asfáltica da estrada que liga Milho Verde 

a cidade do Serro, e com as obras de pavimentação da estrada para Diamantina em 

andamento, tem sido comum frequentadores nos fins de semana, principalmente no período 

das chuvas.  

Há mais ou menos duas décadas a atividade turística começou a se intensificar em 

Milho Verde, o ecoturismo surge como um novo produto capaz de dinamizar a economia 

local. O que a localidade tem para oferecer aos seus visitantes é uma paisagem natural 

preservada, composta por muitas serras, campos rupestres e muitas cachoeiras, algumas bem 

próximas e outras mais distantes. Até os primórdios do turismo a lavoura de subsistência e a 

pequena atividade extrativista mineral e vegetal eram as formas de ocupação principal dos 

seus moradores. 

Essas três atividades hoje ainda são praticadas pelos moradores de Milho Verde, o 

garimpo e a coleta da sempre-viva ocupam bem menos gente se considerarmos o número de 
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pessoas empregadas no passado. Já a agricultura, que sempre existiu neste espaço de distintas 

formas (posseiros, parceiros, proprietários, meeiros) ainda permanece. Estando ocupados 

nessa atividade, em maior número, os moradores que residem nas localidades do entorno do 

núcleo adensado, sobretudo os que moram no Ausente, Barra da Cega, Baú, e uma parcela 

considerável dos moradores nativos do núcleo adensado. Estes lugares fazem parte do Distrito 

de Milho Verde desde a sua criação, e muito de suas formas de sociabilidades ocorrem nesse 

espaço, seja em trabalhos de ajuda mútua, serviços, seja em eventos e atividades lúdico-

religiosas. 

Atualmente residem no Distrito 1.275 habitantes (IBGE, 2010), sendo o mesmo 

criado pela lei provincial n.1.475 de 9 de julho de 1868 (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 

1995). Quanto a sua ocupação inicial essa é bem mais antiga, alguns historiadores afirmam 

que a parte mais adensada do distrito tenha surgido por volta de 1720. Alguns acontecimentos 

são importantes para compreender melhor o contexto de surgimento da localidade, em 1713 

as lavras de ouro localizadas no rio Jequitinhonha foram arrematadas por Manuel Rodrigues 

do Milho Verde, cidadão natural da região do Minho, Portugal. Em relação a esse aspecto é 

necessário ressaltar que a exploração do ouro na localidade é anterior a exploração de 

diamantes. Como a descoberta oficial dos diamantes só ocorre em 1728, um exíguo núcleo 

adensado já existia, principalmente uma rústica capela e um reduzido número de residências 

provavelmente já se constituíra (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1995).  

Em 2 de fevereiro de 1732 o Ouvidor do Serro Frio, Antônio Ferreira de Valle e 

Mello, emite um comunicado oficial ao governador da província interpelando-o em relação 

aos inconvenientes sobre os moradores de Milho Verde causados pelo decreto que impôs o 

despejo sumário dos mineradores dos cursos fluviais em todo Distrito Diamantino. Milho 

Verde já aparece dentro do mapa da primeira demarcação desse distrito. Esses documentos 

confirmam que mesmo antes da descoberta oficial dos diamantes a extração de ouro já havia 

atraído pessoas e dado origem aos primórdios do arraial. Com a demarcação do Distrito 

Diamantino impunha-se uma série de decretos, bandos e leis que impediam as pessoas 

residentes na região de terem acesso à mineração. Uma vez que por meios legais, em períodos 

distintos, a Intendência, o Contrato ou a Real Extração garantiam monopólio sobre a extração 

desse minério em todo o território do distrito (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1995). 

Milho Verde dista cerca de 20 quilômetros da cidade do Serro e 40 quilômetros de 

Diamantina. Está situado na margem direita do rio Jequitinhonha sobre um platô que permite, 

e, sobretudo, no passado permitia, uma ampla visão sobre todo o entorno. Bem próximo ao 

núcleo adensado do distrito na direção oeste, a mais ou menos dois quilômetros, está a sua 
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porção mais próxima do leito do Jequitinhonha. Além desse curso fluvial, inúmeros outros 

afluentes e subafluentes desse rio formam uma rica rede de drenagem que banha todo o 

espaço do distrito. Em sua maioria as reservas de diamantes estão localizadas no leito dos 

cursos de água e em suas margens imediatas. No passado toda essa rede hidrográfica continha 

elevada quantia desse minério. Em função do mencionado, e por sua posição estratégica entre 

a Vila do Príncipe e o Arraial do Tijuco, foi instalado em Milho Verde um quartel com um 

posto de fiscalização que possuía dupla função. Esse posto era o primeiro ao entrar no 

território do Distrito Diamantino a partir da Vila do Príncipe e era o primeiro que o viajante 

passava antes de sair do Distrito Diamantino em direção a essa vila. Também como era vasta 

a área da região de extração de diamantes, e essa englobava inúmeros cursos fluviais, essa 

guarnição possuía também a responsabilidade de fiscalizar toda a área e coibir à extração 

ilegal dessa preciosa pedra (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 1995). 

Sobre a população local, inúmeras imposições garantiram a distância dos mesmos 

das áreas de mineração e o acesso legal às reservas de diamante. Um decreto do início do 

século XVIII proibia os moradores da região de possuírem ferramentas de mineração em casa, 

sendo permitido somente ferramentas utilizadas na lavoura. Com esse decreto, indiretamente 

o governo colonial incentivava o desenvolvimento da agricultura e permitia a existência dessa 

atividade na demarcação diamantífera. O número de escravos e a quantidade de serviços de 

mineração no entorno de Milho Verde foi grande. Contudo, como já mencionado, logo nas 

últimas décadas do século XVIII essas lavras entram em escassez e a economia local entra em 

retração. Embora a quantidade de pedras extraídas tenha sido grande, essa riqueza não ficou 

na localidade. Somente um ou outro comerciante, fazendeiro ou funcionário da burocracia 

colonial teve maior acesso aos rendimentos da mineração. A maioria das pessoas, empregada 

na prestação de serviços na mineração ou na agricultura, ou simultaneamente desenvolvendo 

ambas as atividades, foi excluída da renda proveniente do diamante. 

No início do século XIX pelo fato de estar situado ao longo de uma via de 

circulação, e ainda, por existir no período a Demarcação Diamantina que controlava o fluxo 

de pessoas na região, alguns viajantes tiveram ocasião para descrever a situação em que se 

encontrava Milho Verde.  Em 1801 o mineralogista José Vieira Couto descreve o local como 

“um lugarejo pequeno, mal-arranjado, e com muitas palhoças”, e ainda completa “vivendo os 

seus pobres habitantes de uma pequena e insignificante cultura” (FUNDAÇAO JOÃO 

PINHEIRO, 1995, p. 207 e 208). Outro viajante, o naturalista francês, Saint-Hilaire confirma 

o mesmo estado de retração econômica descrito por Couto.  Ele registra Milho Verde como “a 

Aldeia de Milho Verde situa-se em uma região árida que não possibilita nenhum gênero de 
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plantação, compondo-se de uma dúzia de casas e de uma igreja. É aí a sede do destacamento 

de soldados encarregado de inspecionar os viajantes que vão do Tijuco à Vila do Príncipe” 

(SAINT-HILAIRE, 1974, p.44). 

Do descrito por esses dois viajantes, algumas observações merecem 

considerações, a primeira refere-se à condição de Milho Verde quando mencionam “lugar 

pequeno”, “mal-arranjado”, “dúzia de casas”, “uma igreja” esses elementos nos mostram que 

muito pouco no núcleo adensado de Milho Verde mudou desse período até o final do século 

XX, esta porção do distrito pouco se expandiu. É necessário ressaltar que o número de 

famílias residindo dispersas no entorno era bem maior, e que ao passar pela localidade ambos 

tiveram apenas a percepção do momento de dispersão da população, daí essa ideia de vazio, 

decadência, abandono. Nesse ponto o conceito de Bairro Rural muito me auxiliou nessa 

pesquisa, principalmente oferecendo suporte para compreender a dinâmica e as relações 

sociais cotidianas dos lavradores camponeses estudados. Já em relação aos trechos “pequena e 

insignificante cultura”, “região árida que não possibilita nenhum gênero de plantação”, ambos 

podem ser compreendidos como uma visão de equívoco. Visto que, a porção de Milho Verde 

que compreende o núcleo adensado situa-se no cume de um platô, bem no divisor de água, em 

uma parte elevada.  Pelas condições fito-geomorfológicas locais, esse trecho é composto por 

solo arenoso raso, vegetação de campo rupestre ou cerrado baixo e afloramentos rochosos. Ao 

contrário, como já afirmado anteriormente, as reservas de solos agricultáveis assim como as 

áreas de lavoura situavam-se no fundo do vale (estreitos e profundos), em locais que uma 

pessoa ao transitar pela estrada que liga o Tijuco a Vila do Príncipe não conseguia enxergar 

essas áreas de cultivo. Merece destaque que Saint-Hilaire passou em Milho Verde em meados 

de outubro, no período das chuvas, e talvez pelo fato de ter permanecido na localidade 

somente uma noite, o naturalista teve uma visão equivocada sobre o meio físico local. Ou 

mesmo, ele não tenha se atentado para o fato de que a “aldeia” também possuía habitantes 

dispersos residindo no seu entorno. 

Milho Verde, por lei provincial constitui um distrito desde meados do século XIX. 

No Brasil, de acordo com o IBGE, pode ser considerado distrito a localidade que por lei 

municipal foi decretada oficialmente com essa designação. Ou por questões metodológicas 

próprias do IBGE, caso o município não tenha uma lei que oficialize a condição de distrito. 

Para esse órgão muitos distritos são classificados como tal em função da necessidade de 

estabelecer unidades censitárias em períodos de recenseamento. Assim, por ausência da lei 

municipal, os próprios técnicos do IBGE, baseados em observações em campo e em critérios 
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como: adensamento de construções, tipo de ocupação da população, dentre outros, definem 

como distrito algumas localidades.  

Em relação ao distrito de Milho Verde, desde sua criação até o momento atual, 

fazem parte do seu território as localidades do Ausente, Baú, Barra da Cega e Serra do Ouro. 

Os critérios para definir o distrito, principalmente no caso em questão, no Século XIX, 

privilegiaram a configuração do espaço do núcleo adensado, em relação ao seu entorno rural, 

desconsiderando o modo de vida e a dinâmica cotidiana de seus moradores. 

Nesse capítulo procuro aproximar minha concepção das sociabilidades e dinâmica 

das localidades analisadas com o conceito de Bairro Rural, principalmente pelo fato dos 

momentos de dispersão e de reunião serem as bases de funcionamento e condição para a 

existência do bairro. Nessa perspectiva busco analisar como unidades familiares autônomas e 

dispersas, quebram momentos de individualidade do grupo familiar e estabelecem formas 

diversas de interação social. Nesse tópico o foco se dá sobre Milho Verde em um contexto 

histórico como bairro rural e suas sociabilidades e dinâmicas até o final do século XX, ou 

seja, anteriormente ao desenvolvimento da atividade turística.  

Ao delimitar o território do bairro rural de Milho Verde, este abrange uma porção 

denominada núcleo adensado, que compreende a espacialidade onde as construções estão 

mais próximas em todo espaço do bairro. Este núcleo historicamente surge em volta de uma 

nascente, onde foi construído um chafariz, entorno deste, duas ruas foram traçadas (FIG. 4) 

formando um ângulo de noventa graus, são as ruas de Nossa Senhora dos Prazeres e Direita. 
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Figura 4- Núcleo adensado do Bairro de Milho Verde 

 
Fonte: Acervo Instituto Milho Verde. 

 Além dessas ruas existem três becos interligando as mesmas ao chafariz, além 

das ruas Amargura e Socapó, esse é o plano original desse núcleo. Em cada extremidade está 

situada uma condição de poder, no final da rua de Nossa Senhora dos Prazeres: a Matriz, com 

o mesmo nome; no fim da rua Direita: o Quartel e Posto de Fiscalização; e no cruzamento de 

ambas o Rancho de Tropa. Nesse trecho do bairro, mesmo que exista uma concentração, as 

casas estão distantes umas das outras e são separadas por quintais, esses geralmente são 

extensos e produtivos. Estas casas são habitadas em sua maioria por proprietários das glebas 

com reservas de solos férteis mais próximas a esse núcleo, localizadas bem no seu entorno. 

Como se fossem as “sedes” dessas propriedades, nesse caso enquadram-se os donos do 

Limoeiro, Chácara, Sirivela (Silveria), Macacos, Vargem do Acaba-Saco, Barroso e Manga 

do Prego. A proximidade permite a esses proprietários se deslocarem diariamente entre a sua 

casa, no núcleo, e a lavoura. Esse núcleo historicamente pouco expandiu além do descrito por 

Saint–Hilaire, permanecendo praticamente o mesmo até o terceiro quartel do século XX. 

Dispersas, ora mais distantes ora menos, a grande maioria da população local era 

formada por diversas unidades familiares autônomas e independentes. As porções com 

maiores reservas de solos propícios para a agricultura, sobretudo próximas ao núcleo 

adensado, constituíam propriedades rurais dos moradores desse local, eram comerciantes, 
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mineradores e mesmo agricultores. Essas terras situam-se nas fazendas citadas anteriormente. 

Já as terras mais distantes, de difícil acesso, com menores reservas de solos férteis e 

desarticuladas das rotas comerciais ou caminhos, foram posseadas por negros e seus 

descendentes, e brancos sem posses. Nesse caso o Baú, a Barra da Cega, o Ausente e a Serra 

do Ouro foram ocupadas nesse processo em diferentes períodos e em condição distintas de 

acesso a posse da terra. Na imagem a seguir (FIG. 5) é possível observar todo o território do 

bairro, o que proporciona melhor compreensão sobre o mencionado. 

Figura 5- Vista aérea do Bairro de Milho Verde 

 
                                 Fonte: Google Earth. Distrito Milho Verde. Município Serro, MG, 29/05/2017. Adaptado. 

Independente de sua atividade, ou seja, de serem comerciantes, mineradores ou de 

exercerem outra profissão como: ferreiro, artesão, funcionário público, catador de sempre-

vivas ou tropeiro, era comum a ocupação na agricultura ao longo da maior parte do ano, 

sobretudo nos últimos cem anos, o que ocorria com a maior parte dos membros da família. 

Dedicavam-se à lavoura de subsistência, dentro da lógica da economia de excedente, com 

uma produção exígua, principalmente se considerarmos em número as famílias lavradoras. 

Também era maior, consideravelmente, o número de pequenos posseiros proprietários de 

glebas bem reduzidas e localizadas nas porções mais distantes do núcleo adensado. Como já 

analisado, essas famílias viviam dispersas, produziam para a subsistência em suas terras, 

quem trabalhava no cotidiano rural era a própria família. Constituíam unidades familiares 

independentes, autônomas, e a base de sua produção era o trabalho braçal com o auxílio de 

ferramentas e técnicas rústicas. 

Porém, entorno dessa rotina da vida rural a família alternava momentos de reunião 

e de dispersão. Esses momentos aconteciam em períodos distintos envolvendo um número 

variado de famílias e seus membros. Apesar de vivenciarem essa alternância, a coesão interna 

dos membros do bairro rural era intensa. Desde momentos de lazer e rezas, até momentos de 

trabalho coletivo nas roças individuais ou na manutenção da capela ou da estrada, constituíam 
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esses os motivos de encontro e as principais formas de sociabilidade. Quando afirmo que em 

um contexto histórico o bairro rural de Milho Verde abrange, além do núcleo adensado,as 

localidades do Ausente, Baú, Barra da Cega e Serra do Ouro, baseio-me também no 

sentimento de localidade existente nos seus habitantes, que é forte, principalmente entre as 

pessoas com mais de cinquenta anos. A fala de uma das entrevistadas demonstra bem esse 

sentimento: “Nasci aqui em Milho Verde, aliás Milho Verde mesmo, aqui no Ausente de 

Baixo” (Geralda Francisca dos Santos, 75 anos). 

A fala de dona Geralda foi acompanhada por um silêncio anterior a resposta dada. 

Talvez por morar no núcleo adensado do bairro desde os dez anos de idade, isto tenha causado 

dúvidas ao responder, porém logo em seguida ela acrescenta: “tudo é Milho Verde: Ausente, 

Baú, Barra da Cega, é uma coisa só, a escola, igreja, comércio, enterrar gente, cemitério, era 

tudo aqui.” Nesta fala o sentimento de pertencimento ao bairro assim como os seus limites são 

bem definidos, pois a entrevistada reconhece as localidades que integram o bairro rural, 

afirma ser do bairro e pertencer a ele, embora não tenha nascido no seu núcleo adensado. 

Além de tudo reconhece as principais formas de sociabilidade e relações sociais do bairro, 

fortalecendo assim a ideia de que esse sentimento de pertencimento está intimamente ligado 

coma frequência e participação de suas famílias em momentos de sociabilidades. Por 

concentrar a igreja, a escola e o comércio, o núcleo adensado oferece espaços e momentos de 

sociabilidades para todos os moradores, daí vem a identificação e o reconhecimento. 

Ao conversar com outras pessoas, a exemplo da entrevistada dona Arlita, 93 anos, 

moradora do Ausente de Baixo, e dona Patrocina, 90 anos, nascida no Baú, as respostas de 

ambas sobre a localidade, ou seja, o bairro a que pertencem ou onde nasceram, assemelham-se 

à resposta de dona Geralda. Apontam Milho Verde e reconhecem esse bairro como formado 

por várias localidades. Não desconsiderando, é claro, que cada localidade tenha suas 

particularidades, contudo, em relação as sociabilidades e formas de ajuda mútua essas 

alcançavam o espaço além de si mesmas, uma vez que faziam parte de uma área maior, o 

bairro. Outro ponto de convergência entre as respostas é a menção a escola, a igreja, o 

cemitério, e mesmo as festas religiosas como fatores que reforçam esse sentimento de 

pertencimento. Entre os moradores mais idosos é comum as pessoas fazerem referência ao 

núcleo adensado do bairro como “o comércio”, e falarem constantemente: “lá no comércio”, 

“na casa de fulano lá no comércio”. 

Nesse contexto é relevante ressaltar que até a década de 1980 as localidades do 

Baú, do Ausente e a Barra da Cega não possuíam escola, seus moradores frequentavam a 

escola do núcleo adensado do bairro de Milho Verde. Também não possuíam igreja, 
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concentrando nesse último lugar todas as festas e atividades religiosas de maior importância. 

Atualmente o Baú e o Ausente possuem escola e igreja, já na Barra da Cega a escola foi 

fechada e uma capela está sendo construída. Esses fatores contribuem para a alteração na 

dinâmica das sociabilidades e contribuem para o surgimento de um novo bairro rural (no 

capítulo 3 retornarei nessa discussão). 

Outro fator que muito contribui para reunir a população do bairro são as 

atividades lúdico-religiosas. Em Milho Verde essas atividades são responsáveis por promover 

sociabilidades que ora reúnem toda a população do bairro, como a festa de Nossa Senhora do 

Rosário, ou a de Nossa Senhora dos Prazeres, esta notadamente no passado. Além de eventos 

como a Semana Santa e o mês de Maria, outros reúnem apenas famílias vizinhas em grupos 

menores como rezas, ofícios, velórios e terços. O catolicismo nesse bairro, por muito se 

assemelhar ao catolicismo rústico (QUEIROZ, 1973) possui um elevado poder de promover a 

coesão e a sociabilidade das famílias moradoras. 

A festa de Nossa Senhora do Rosário é sem dúvida a festa religiosa católica que 

atrai a maior parte das famílias do bairro rural de Milho Verde. Essa festividade durava 

anteriormente toda a semana, e a novena culminava no final de semana da festa, com o mastro 

da bandeira no sábado e o reinado no domingo. As atividades vão desde a procissão, o mastro 

e as rezas, até a oferta de alimentos por meio de jantar, almoço e café da manhã para todos os 

visitantes. É interessante mencionar que a Capela de Nossa Senhora do Rosário de Milho 

Verde foi construída com o material da demolição da antiga igreja que foi erguida pelos 

negros escravos da região em devoção a esta santa. A capela atual foi construída na década de 

1960 e a igreja anterior em meados do século XIX. Esse fato reafirma o poder de reunião e 

coesão grupal que a religião católica proporcionava a população do bairro. Milho Verde até a 

última década do século passado possuía apenas templos católicos, sendo ínfimo o número de 

protestantes. 

“Antigamente quem fazia a festa do Rosário daqui era as pessoas do Baú, da 

Barra da Cega; até da Colônia e dos Campos já fizeram festa aqui. O pessoal vinha, alugava 

casa e a família do festeiro ficava a semana toda, vinha muita gente pra festa” (dona Luísa 

Marilac Araújo, 78 anos). 

O depoimento de Dona Luísa fortalece essa percepção da unidade do bairro por 

meio da religiosidade. Ao analisarmos a festa nela participam os dançantes. Em Milho Verde 

esses grupos são o Catopê e a Marujada, o primeiro composto por moradores do Baú e do 

Ausente, descendentes de negros. Já a Marujada, os moradores residem em sua maioria na 

Barra da Cega e Colônia, assim além de participar da festa enquanto espectadores, muitos dos 
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membros das famílias do bairro são elementos importantes na composição e realização da 

mesma. A ajuda mútua também está presente no auxílio para a realização da festa, o festeiro 

ao longo do ano recebe promessas de ajuda que nos dias próximos ao festejo se concretizam 

na colaboração com gêneros alimentícios: feijão, verdura, arroz, carne, macarrão, ou ainda 

auxílio com a doação da prestação de serviço na pintura da igreja, da casa do festeiro, na 

confecção dos doces, nos preparativos do almoço e do jantar. Enfim, é enorme o poder de 

sociabilidade entre as famílias do bairro que uma festa como essa é capaz de proporcionar. 

Dona Geralda Francisca relata que: 

[...] antigamente ninguém dava esmola de dinheiro para a festa, não tinha nada de 
lista, de pedir, as pessoas iam na casa do festeiro e já oferecia, você que uma quarta 
de feijão? Você dava umas cinco galinha, um saco de farinha, um tanto de arroz. 
Também o povo costumava ir pra casa do rei ou da rainha uns dia antes, lá ajudava a 
pintar a casa, limpar galinha, pilar arroz, até os doce a gente ia uma semana antes.  
 

                  Mais adiante a entrevistada completa “a gente ajudava, todo mundo ajudava para a 

festa, principalmente se o rei ou a rainha fosse da família ou compadre”. Esta fala nos remete 

aos bairros rurais, e as maneiras e valores que permeiam as relações entre as unidades 

familiares. Reforçam a existência dos laços de familiaridade e de compadrio como sendo 

fonte geradora de elos entre os vizinhos, e de reciprocidade entre os membros do bairro.  

Outro elemento de socialização que merece ser citado são os ritos fúnebres, tanto 

no núcleo adensado e na Barra da Cega, onde a população negra é menor, como nas 

localidades mais distantes, os ritos fúnebres congregavam as famílias nos momentos de 

velório, principalmente onde os descendentes de negros formam a maior parte da população 

local. No Ausente e no Baú os enterros eram acompanhados pelos cânticos de vissungos e o 

morto percorria na rede uma boa distância entre a sua residência e o cemitério local. Assim os 

homens iam cantando e ajudando a transportar o defunto. Na residência do morto as famílias 

vizinhas iam também e ficavam a noite toda. Homens, mulheres, crianças e idosos rezavam o 

oficio, o terço, faziam o quarto, bebiam, cantavam, comiam, assim prestavam solidariedade à 

família do morto. Doralice Paulino, 61 anos, relata: 

[...] rezava, cantava o bendito, fazia o quarto e velava a noite toda, homem, mulher, 
criança. Na hora de sair com o defunto todo mundo pegava um punhado de terra e as 
mulheres iam até uma curva, e elas já tinham cantado o bendito delas, e iam jogando 
os punhado de terra e jogava pro alto e gritava: -Vai com Deus, vai com Deus. E só 
os homem acompanhava até o cemitério, as mulheres ficavam cá.  
 

Neste bairro rural é o sentimento de pertencimento o responsável por essa coesão. 

A escola tem grande importância nesse contexto, visto que, além de prestar o serviço de 

ensinar e educar a população e também promover reuniões pedagógicas e festas em datas 

comemorativas, essa instituição possuía uma “santa visitadora”, imagem que semanalmente 



58 

 

era sorteada e ia visitar as famílias dos alunos em suas residências. Essa santa, protegida por 

um pequeno oratório de madeira, era levada para as localidades onde as famílias que 

pertenciam à comunidade escolar residiam. Nesse evento as professoras, os moradores e os 

alunos saiam de uma localidade e iam as outras para frequentar as rezas e novenas na casa 

onde a santa visitava. Os alunos deslocavam-se das casas para a escola e através desta 

dinâmica a escola ía até as residências, principalmente as dispersas e mais distantes. Nesta 

prática, inclusive, coletava-se esmolas com o objetivo de obras de caridade ou manutenção da 

igreja. Também foi mencionada a pessoa de dona Maria Carvalho, educadora e zeladora da 

igreja, em relação a escola e a sociabilidade promovida pela santa visitadora, todos afirmaram 

a postura e a liderança dessa senhora nesses eventos. É importante ressaltar que a santa ficava 

sempre em trânsito, na casa que ela estivesse as famílias próximas se reuniam para rezar. 

Sendo comumfamílias de longe participarem da reza também. Mauro das Dores Faria, 46 

anos, relata que: 

[...] era assim, dona Maria Carvalho sorteava quem ia levar a Santa. Vamos supor, se 
ela saísse aqui pra rua a gente ia depois da aula, os alunos, professoras, cozinheira, 
todo mundo. Se ela saísse lá pra Serra do Ouro ou pro Ausente, a gente levava ela, 
tinha até o andorzinho, ela ficava lá umas três semanas,rodava na casa de algumas 
famílias lá, aí todo mundo ia e rezava. Ia gente daqui, da Barra da Cega, do próprio 
lugar, o povo todo participava, os alunos, os pais, o pessoal do lugar.  
 

Como afirmado por autores que estudam os bairros rurais, como Fukui (1979), 

Paulino (2006), Queiroz (1973) e Candido (1979), a escola possui um grande poder de 

promover as reuniões dos moradores do bairro, principalmente as crianças se encontram 

cotidianamente, esse fato fortalece as relações vicinais. Quando a escola se atrela a 

religiosidade, como no caso da “santa visitadora”, essas formas de interação e reunião entre as 

famílias tende a ser mais intensas.  

Outros momentos de lazer, como bailes e fogueira dos santos juninos, aconteciam 

no passado, mas não ocorriam com grande frequência. Também a festa da padroeira do bairro, 

Nossa Senhora dos Prazeres, no passado funcionava como um importante fator de coesão do 

grupo e a sua realização envolvia vários membros do grupo de vizinhança.  O fato dessa festa 

ter ficado muitas décadas sem ser realizada, fez com que sua importância diminuísse. Hoje a 

comemoração da padroeira envolve poucas famílias do bairro, sobretudo se comparamos com 

a festa de Nossa Senhora do Rosário. Existe no bairro a Irmandade de Nossa Senhora do 

Rosário. Esta instituição possui mais de cem anos e sua função é dar suporte a realização da 

festa e zelar pela manutenção da capela. Dois domingos antes da festa os membros da 

irmandade abrem a capela para que os fiéis doem a “jóia”. A jóia significa uma quantia doada 

em dinheiro para a irmandade, toda a pessoa que doa tem por obrigação tocar o sino da igreja 
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como devoção e agradecimento. Dona Geralda Francisca relata: “para a Irmandade você dava 

dinheiro, cada um dava o que podia e o que tinha, as despesas que a Irmandade arcava era 

com o padre, a pensão do padre, aluguel do cavalo que ia buscar o padre, manutenção da 

igreja, os ornamentos.” 

Além dos festeiros que eram o rei, a rainha e o mordomo do mastro, responsáveis 

pela comida e pela realização da festa, a Irmandade ficava a cargo de manter e zelar pela 

capela. Além de se preocupar com a parte eclesiástica e mais burocrática da festa, que são as 

despesas que envolvem a vinda do sacerdote, as missas e sua estadia no bairro no período da 

comemoração. Sendo assim, ela reunia os fiéis na época da festa e fora dela para que assuntos 

ligados `a capela e ao andamento da festa fossem discutidos ou solucionados. Esta irmandade 

configurou-se como um importante elemento de coesão do grupo de vizinhança, 

principalmente pelo fato dos seus membros, em sua maioria, serem moradores do Baú e do 

Ausente, localidades que ficam situadas no entorno do núcleo adensado do bairro rural, que é 

o local onde está a capela. 

O bairro rural de Milho Verde é formado em sua maioria por famílias de 

lavradores camponeses que cultivam a terra com o auxílio dos membros do grupo familiar, as 

lavouras possuem extensão pequena e a produção é reduzida. Nessas roças normalmente 

cultiva-se feijão, milho, abóbora, batata doce, quiabo, batatinha, abóbora d’água e, em alguns 

casos, mandioca ecana também. Muitas dessas famílias são donas da terra e como elas 

possuem relação variada de propriedade, pois existem posseiros e proprietários privados, uma 

parte desses posseiros estão sobre terra devoluta, outros sobre terrenos privados e que foram 

abandonados. Neste bairro, também, as melhores reservas de solos ficaram concentradas em 

poder de um pequeno número de proprietários, esses se diferem por possuir glebas com 

extensão superior ao padrão normal do bairro, além de estarem situadas mais próximas do 

núcleo adensado. Esses proprietários, descendentes de antigos donos em sua maior parte, 

exploravam essas terras com lavouras de subsistência privadas, e disponibilizavam a maior 

parte de sua propriedade para o sistema de parceria. Assim, em propriedades mais distantes 

predomina a pequena lavoura de excedentes, onde o próprio grupo familiar desempenha todas 

as funções. A terra pertence à família e ela é dona de toda a colheita. No Baú, Ausente, Serra 

do Ouro e parte da Barra da Cega essa forma de produzir era comum. Já em outras 

propriedades, as situadas no entorno do núcleo adensado (FIG. 6), com melhores reservas de 

solos, nelas predominavam o sistema de parceria, as características são as mesmas na gestão, 

trabalho e formas de produzir do que nas outras propriedades, porém aqui o lavrador era dono 

apenas de uma parcela da colheita. Em uma ou em outra ocasião não é a posse da terra que o 
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classifica como camponês lavrador, e sim, a autonomia na gestão e produção da lavoura, 

assim como o trabalho de base familiar e sua independência enquanto unidade de produção. 

Era comum pequenos lavradores sitiantes de outras localidades também serem lavradores 

parceiros nessas glebas. Muita gente do Ausente, Baú, Serra do Ouro e até de outros bairros 

próximos (Fazenda Santa Cruz, Campos, Colônia) plantavam nessas lavouras. 

Figura 6- Espacialidade das maiores propriedades no Bairro de Milho Verde 

 

Fonte: Google Earth. Distrito Milho Verde. Município Serro, MG, 29/05/2017. Adaptado. 

O predomínio de ferramentas e técnicas rústicas, assim como a dependência do 

trabalho braçal, somado ao fato de que a base de cada grupo familiar era constituída pelos 

próprios membros da família, contribuíram para que esses lavradores se relacionassem e 

interagissem no trabalho para obter o alimento ou fazer alguma manutenção em espaços 

coletivos. Nesse caso, na lavoura como na capela, nas estradas e pinguelas como na “palhada” 

(Apêndice D), nas nascentes ou na roça, esses lavradores executavam tarefas em conjunto 

objetivando determinado fim, seja em benéfico individual ou coletivo. No bairro rural de 

Milho Verde essas formas de ajuda mútua se manifestavam principalmente nos mutirões e na 

troca de dias de serviço. Ao entrevistar um lavrador e perguntar sobre a existência de mutirão 

no passado, Adair Lúcio Correia, 62 anos, respondeu: 

[...] Fazia, fazia mutirão de dezoito, dezenove, vinte homem. Lá no Limoeiro tinha a 
roça de Leopoldo, papai, eu, Geraldinho, Zé Fabiano, Augustinho, Adaís, João 
Faria, Zé Faria e outros. Até que Zé Faria não participava do mutirão não, ele 
pagava trabalhado pra limpar a roça dele. Agora os outro. O dia que pegava na roça 
de um, por exemplo, amanhã nós vamo na roça do Geraldo Correia, chamava a 
turma, ia dezoito, dezenove, vinte homem, tudo na roça de papai, pegava de 
manhã,quando tá de tarde, está pronta, capino a roça de papai. Amanhã oh Ivo, nós 
vamo pra roça do fulano. Ia aquele mutirão de gente, aquela trilha de gente. Aí 
limpava a roça de um, limpava a roça de outro. E todo mundo ficava satisfeito 
porque todo mundo plantava. 
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No depoimento acima fica evidente as causas do mutirão mencionadas, a 

necessidade de um número de trabalhadores maior do que os membros da família e 

principalmente a urgência na realização de algumas tarefas. No caso desse entrevistado, o 

mutirão, assim como muitos outros relatados pelos entrevistados, aconteceu na lavoura de 

parceria e todos os lavradores participantes eram parceiros dos proprietários nas roças de cada 

qual. Os entrevistados afirmaram que era comum a realização do mutirão na região. A capina 

era a época em que ocorria com mais frequência, sendo comum também na limpeza do 

terreno e na colheita. Tanto nas terras de parceria quanto nas terras dos sítios dos lavradores o 

mutirão era comum, porém as áreas de roça nunca ultrapassavam o que se plantava com duas 

ou três quartas de milho. Em Milho Verde a urgência da primeira capina no período das 

chuvas era o principal fator impulsionador dos mutirões. Como o rio Jequitinhonha enchia 

nessa época, e não há ponte no local, era comum quem plantava no Limoeiro, na margem 

esquerda, participar dos mutirões com pessoas que plantavam na Chácara ou na Manga do 

Prego, situadas na margem direita. Antes do rio encher, o mutirão, capinava as roças do lado 

de lá, e quando o rio estava cheio, o mutirão capinava as roças do lado de cá. Também existia 

o costume de afirmar que “o galo não pode cantar na roça”. Ou seja, dia vinte e cinco de 

dezembro, no natal, a roça já devia estar limpa. Coincidentemente, na região este é o período 

de chuvas mais intensas no verão. Esses elementos foram identificados como os responsáveis 

por essa forma de ajuda mútua. 

Outra entrevistada, Mariinha, 61 anos, relata muito bem o mencionado acima ao 

falar que: 

[...] Mutirão tinha, tinha muito, fazia mutirão pra andar depressa, por exemplo, você 
está com uma roça com muito mato, pra não chegar vinte e cinco de dezembro, o 
galo não pode cantar na roça suja, o povo falava, então juntava dez, doze, treze 
pessoas pra capinar. Homem, mulher, jovens, todo mundo junto cantando e 
capinando. Aqui do Milho Verde escutava o povo cantando coreto nas roças. 
 

Nesse relato fica claro que nos mutirões era comum a participação de ambos os 

gêneros no trabalho na lavoura, e os mais jovens participavam dessa tarefa assim como 

idosos, este fato reforça a ideia de que na família do camponês todos os membros trabalhavam 

nas tarefas de produzir os alimentos. O interessante na fala de Mariinha é a menção a 

existência de cantos denominados “coretos”, muitos dos entrevistados falaram que era comum 

no trabalho da capina as pessoas trabalharem em mutirão cantando o coreto. Esse canto é 

constituído por uma parte de melodia onde um cantador tira um verso inicial insultando ou 

indagando o outro, a pessoa que responde pega essa mesma base melódica e cria um verso 

sobre ela, assim vão se desafiando, um pergunta e o outro responde. O coreto (Apêndice F) é 
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cantando em conjunto, nos trabalhos em mutirão, e possui temas diversos, são insultos, 

brincadeiras, agradecimentos. Canta-se coreto para ralhar que a roça do outro está suja, canta-

se para ir embora ou para avisar que a chuva está chegando. No coreto não há palavras 

africanas, o que o difere dos cantos de vissungo. Na região era comum uma turma tirar um 

coreto em uma lavoura e a outra turma vizinharesponder. Há relatos de pessoas capinando e 

cantando coreto no Limoeiro de um lado do rio e a outra turma responder na Manga do Prego, 

do outro lado. No relato de Aldair Lúcio,62 anos; 

A turma de Milho Verde plantava na Manga do Prego e na Chácara, o povo do Baú 
no Limoeiro. Quando a turma tirava coreto de um lado, a outra respondia do outro. 
Moacir e José Libério quando colocava gente pra capinar as suas roça, era gente 
demais. O povo cantava coreto bonito demais. Capinava um prato de milho aquela 
turma num dia. Capinava tudo num dia.  
 

Tal fato evidencia que o coreto também era cantado nas lavouras dos grandes 

proprietários (ocasiões em que os lavradores trabalhavam de forma remunerada). Era costume 

cantar coreto sempre fazendo mutirão na capina ou limpeza nas roças de parceria, em suas 

terras próprias, assim como nas lavouras dos fazendeiros locais. 

Em relação ao mutirão estudado por Antônio Candido (1979) e ao conceito de 

mutirão que prevalece no bairro rural aqui estudado, temos uma pequena diferença: o mutirão 

não era acompanhado de festa ou de comida ofertada pelo dono da lavoura. Dona Geralda 

Francisca, 75 anos, relata: 

[...] na capina era assim, juntava o pessoal, eu plantava uma quarta e meia de milho 
vamo supor. Cada um ia com o seu caldeirão para eu não precisar fazer a comida 
para levar para eles. Cada um ia com seu caldeirão, batia a palhada, plantava. 
Voltava para casa, no outro dia ia para roça de outro e fazia a mesma coisa. Se 
juntasse dez para capinar numa roça você tinha que ir na roça de todos os dez 
capinar também. 
 

A entrevistada deixa claro no seu relato que a comida era por conta de cada 

lavrador, e esse levava o seu almoço de casa. Talvez pelo fato da proximidade entre a lavoura 

e a residências, afora o baixo poder aquisitivo destas famílias, a alimentação coletiva e a festa 

no fim do trabalho tenham sido abolidas. Em ambos os depoimentos, e em outras entrevistas, 

ninguém mencionou mutirões acompanhados de festas e comida no final. A maior parte dos 

mutirões relatados aconteceu em roças no sistema de parceira, talvez esse tenha sido um dos 

fatos do fim da festa e da comida ofertada pelo dono da roça. Uma vez que, parte dessa 

colheita era destinada ao pagamento do arrendo pelo uso da terra. Muitos lavradores que 

residem no Bairro de Milho Verde, principalmente próximo ao núcleo adensado, não 

possuíam terras e cultivavam no sistema de parceria nas terras dos maiores proprietários. Ao 

conversar com as pessoas mais idosas do bairro, todos eles relatam que era comum “todo 
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mundo” de Milho Verde plantar no sistema de parceria. Essa pode ter sido uma das estratégias 

adotadas pelos maiores proprietários locais após o fim da escravidão, uma vez que possuíam o 

recurso terra, mas não possuía mão-de-obra, nem capital para contratar trabalho remunerado. 

Além de garantir a limpeza e o manejo de suas glebassem gastos com os trabalhadores,o 

proprietário obtinha por meio do arrendo, na forma de parte do produto colhido, o lucro pelo 

uso anual de sua terra. 

Nessa perspectiva o sistema de parceria surgiu como uma alternativa para se 

inserir no sistema capitalista. Na região, as terras de parceria eram entregues em setembro e 

recolhidas em maio ou junho. As lavouras eram de pequena dimensão. Nas palavras do 

lavrador Vencesli Antonio Lopes, 56 anos: “a gente ficava com a terra o tempo da roça”. O 

proprietário entrava com a terra e o camponês lavrador com todo o trabalho e despesa com o 

plantio e manutenção. O pagamento era no sistema de arrendo, o qual compreende a quarta 

parte do que foi colhido. Nas lavouras de parceria eram cultivados no arrendo o milho e o 

feijão, mas o lavrador podia cultivar outros gêneros como abóbora, amendoim, quiabo, 

batatinha e batata doce, essas plantas não entravam na cobrança do arrendo. “Somente sobre o 

milho e o feijão que pagava o arrendo, de cada vinte carga de milho, quinze carga era do 

lavrador e cinco carga do dono do terreno” (Doralice Paulino, 61 anos). Quando a terra era 

devolvida ao proprietário, no mês de maio ou junho, este soltava o gado para pastar na 

“palhada”, ao mesmo tempo esse gado estercava os solos de lavoura. Como a região possui 

muitas áreas com campo rupestre, constituindo terra devoluta, nos períodos de plantio de 

parceria o proprietário soltava o gado nos campos rupestres para pastar, na verdade terras 

comunais com uso de pastagem, garimpo, extração de lenha e sempre-vivas. 

Um relato interessante em relação ao agricultor parceiro é que nessa lavoura, 

mesmo não sendo proprietário, o lavrador parceiro tinha autonomia para decidir e produzir no 

terreno. Os contratos de parceria eram feitos na palavra e só recentemente passaram a constar 

em papel com assinatura, devido a questões de previdência social. O parceiro possuía crédito 

ao plantar a roça e muitas vezes ele negociava essa colheita enquanto a planta ainda estava 

crescendo e nada havia produzido; contudo, nesse caso, já constituía uma reserva de valor. 

Dona Geralda Francisca, 75 anos, conta que a casa onde reside foi adquirida pelo marido com 

o dinheiro do empenho da roça de parceria feito junto ao dono da terra: “Geraldo nessa 

ocasião empenhou a roça pra Sá Maria da Fazenda, que se ele colhia a roça e vendesse ele 

levava o dinheiro pra ela, se não conseguisse o dinheiro, ela ficava com a roça. Era duzentos 

mil reis na época.” 
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A troca de dia de serviço era outra estratégia que existia como ajuda mútua na 

obtenção do alimento; essa forma de auxilio vicinal era mais comum e consistia, geralmente, 

na troca de serviços braçais entre um número menor de pessoas. Eram vizinhos, compadres e 

parentes, nela a pessoa era convocada para trabalhar na roça de um lavrador e esse ficava 

obrigado a retribuir com o mesmo número de dias quando era convocado. A troca de dias de 

serviço ocorria também com maior frequência na capina, mas era comum na dobra, no plantio 

e na colheita. A troca de dias de serviço também acontecia tanto no sistema de parceria como 

nos pequenos sítios privados. Dona Luísa Marilac, 78 anos, relata que a troca de dia de 

serviço acontecia assim: “já troquei dia. Tinha a Maria de Levindo, que é irmã do Ivo, eu 

plantava lá do lado de lá do rio, quando chovia e o rio estava cheio, eu ia capinar mais ela do 

lado de cá, na roça dela, quando o rio estava vazio, a gente ia pra mim do lado de lá.” 

Nesse relato, assim como no de dona Geralda, fica evidente que algumas mulheres 

também trabalhavam na lavoura e que inclusive elas participavam de mutirão e trocavam dias 

de serviço(mais comum) com outros lavradores. Assim como no mutirão, a urgência da 

capina no período das chuvas e o fato do rio Jequitinhonha encher em uma região onde não 

havia ponte, impulsionavam a troca de dias de serviço. Essa urgência tinha como causa 

principal a necessidade de mais braços em tarefas que excediam a capacidade da unidade 

familiar e requeria resolução imediata. “Pra roça não morrer no mato na época das águas”, 

Mariinha,61 anos. 

Além de acontecer nos espaços individuais da lavoura, os mutirões também 

ocorriam em atividades de limpeza, manutenção ou mesmo para a construção de espaços 

coletivos como as pinguelas, estradas, nascentes, igreja, chafariz, entre outros. Outro relato de 

dona Luísa Marilac Araújo, 78 anos, contribui para esclarecer essa menção: “[...] no tempo de 

dona Maria Carvalho ela falava: amanhã é dia de lavar a igreja, todo mundo ia. Outras vezes 

alguém falava, vamos limpar o chafariz, a mulherada toda ia, era assim”. 

Com a produção voltada para a subsistência, lavrando terra alheia ou terra própria, 

trabalhando simultaneamente no garimpo e também na coleta de sempre-vivas, em alguns 

períodos do ano, essa família de camponeses tinha sua rotina cotidiana organizada em função 

de sua subsistência e de sua propriedade. Alternando períodos de dispersão e reunião criaram-

se estratégias de convívio social e ajuda mútua entre vizinhos e parentes que garantiam a 

produção de alimentos e a suficiência de mão-de-obra na lavoura. Essa vida de trabalho na 

roça era interrompida com as rezas, as festas de Nossa Senhora do Rosário, uma ida 

nocomércio, ou ainda uma reunião na escola. Em momento algum esse lavrador estava 

isolado, nem no interior de seu bairro nem em relação à região circundante. Visto que, por 
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mais que produzia para a subsistência, sempre mantinha formas de comercializar o seu 

reduzido excedente da lavoura, do quintal ou da horta, ou vendia as flores ou diamantes frutos 

do extrativismo. 

É necessário ressaltar que o garimpo sempre foi uma atividade desenvolvida de 

maneira constante, e muitas vezes simultânea a agricultura de subsistência, alternando tempos 

e espaços de maior ou menor dedicação. Enquanto a primeira atividade estava ligada a uma 

forma mais imediata de ter acesso a renda monetária e ao consumo, a segunda estava ligada a 

estratégias de abastecimento alimentar do núcleo familiar ao longo do ano, sempre 

obedecendo a lógica do calendário agrícola. Doralice Paulino, 61 anos, contextualiza essa 

realidade ao afirmar que: “a roça é igual a chuva, não ocupa a gente o ano todo. A chuva não 

vem muita e não vai cessando no tiquinho, assim é a roça. A gente trabalha mais, outubro, 

novembro, dezembro até janeiro, ia diminuindo”. A entrevistada esclarece melhor essa fala ao 

completar o seu raciocínio: 

Até no intervalo da roça o lavrador ia ao garimpo. A ambição no ganho do garimpo 
era maior do que do ganho da roça. Quando era tempo da roça era só roça. Setembro. 
Outubro. Ali deu uma folgazinha, que é até capinar, é novembro, aquele intervalo de 
quinze, vinte dia, eles ía garimpar. Voltava. Aí quando acaba de capinar é que eles 
ferrava direto no garimpo, aí que tirava cata, puxava boa, tirava cata a braço e aí ia. 
Dava o intervalo de colher, aí eles parava também. 
 

A relação de trocas entre os moradores do bairro era muito comum, trocas entre 

membros de uma mesma família ou entre vizinhos próximos, desde as sementes de milho e 

feijão, até um pedaço de carne de porco, frutas, ovos e comidas especiais eram partilhadas. 

Também se trocava pelo uso do moinho e para fazer a farinha de mandioca. Neste caso 

ocorria a “maquia” ou “marquia”, pagava-se com parte do produto, por exemplo, ao dono do 

moinho pagava-se com milho pelo uso do mesmo, apessoa que fazia a farinha com 

mandioca,e, da mesma maneira,ao dono do alambique com cana. Muito comum na região 

também era o hábito do lavrador trabalhar por dia e a remuneração ser em forma de gêneros 

alimentícios. Neste caso a pessoa trabalhava em troca de farinha, toucinho, fubá, gêneros que 

recebia no final do dia de serviço. Essa relação ocorria principalmente entre os lavradores e os 

maiores proprietário fundiários, sendo vista pelos camponeses como uma relação de 

exploração. 

Já em relação ao isolamento três relatos vão servir como base para analisar a 

condição da população do bairro e sua relação com a sociedade global. “Colhia até quarenta 

carga de milho, uma parte era pro sustento e a outra parte tinha que vender pra comprar o sal e 

a gordura. Mamãe já vendeu até seis carga de milho” (Doralice Paulino, 61 anos). Nesta fala 

fica evidente que mesmo o pequeno lavrador camponês (neste caso a mãe da entrevistada 
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residente no Baú) não estava isolado e mesmo residindo na área de moradias dispersas do 

bairro, existia integração com o mercado local e com o regional, sobretudo com Diamantina, 

apontada pelos moradores como melhor mercado para comercialização. A população local 

não estava desligada, à margem da lógica do mercado, mesmo que o comércio às vezes fosse 

feito a base da troca de gêneros e não envolvesse valor financeiro, toda uma lógica mercantil 

norteava essa relação. No caso da entrevistada sua mãe estava integrada ao mercado como 

produtora de milho e consumidora de gordura. Nesse caso o bairro era produtor de milho, 

feijão, mandioca e seus derivados, laranja, ovos, galinha, abacate, sempre-vivas, flores do 

campo e diamantes. No mesmo mercado era consumidor de sal, macarrão, ferramentas, 

tecidos, gordura, querosene, entre outros gêneros.  

As tropas constituíam o principal meio de transporte responsável por toda a 

circulação de mercadoria. Somente após o final da década de 1970 dois moradores adquiriram 

veículo automotivo.  

Aliás, a coleta de sempre-vivas, que acontece de março a abril, foi apontada por 

muitos como uma importante forma de capitalização, no passado, principalmente para 

adquirir produtos como roupas, sapatos e panos. Esta flor era comprada no peso e paga em 

dinheiro. A seguir uma fala converge para o que acabo de mencionar, mesmo o pequeno 

lavrador, parceiro ou pequeno sitiante, que habitava os lugares mais distantes no bairro rural 

também estavam integrados ao mercado: 

Eu lembro, eu e minha mãe fazia farinha de mandioca demais pra vender. Minha 
mãe punha lá na Cabeça de Bernardo uma quarta de farinha na cabeça e ia levá lá no 
Serro pra vender. A tarde voltava com os outros alimentos, arroz, sal, macarrão, 
toucinho (quando não criava porco a gente tinha que comprar) tinha que buscar na 
cidade”. (Dona Luísa Marilac Araújo, 78 anos) 
 

A integração ao mercado era necessária e sua relação com a cidade era uma 

relação de “equilíbrio complementar” (QUEIROZ, 1973), uma vez que o lavrador produzia 

para o meio urbano alimentos colhidos na lavoura, no quintal, na horta e no campo. Como 

consumidor trazia da cidade tudo o que não produzia em seu espaço produtivo ou que a 

vizinhança não disponibilizava. Em mais um relato essa relação comercial amplia tanto o 

espaço da venda como o volume do que era comercializado. O interessante é que nesse caso o 

lavrador era parceiro: 

[...] A gente vendia também. Quantos cargueiro de milho já saiu daqui indo lá 
praperto de Datas que Geraldo vendia pra esse povo de João Polínio, pro pai de 
Isabel casada com Geraldo. Vendia pra eles lá. Carlos de Georgina vinha aqui e 
enchia os cargueiro de milho, vendia até pra São Gonçalo. (Dona Geralda Francisca, 
75 anos). 
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Um último elemento que possibilita o estabelecimento de fortes vínculos de 

sociabilidade é o campo de futebol e a quadra existentes no núcleo adensado do bairro( a 

última construída recentemente).  O Baú e o Ausente possuem campo de futebol, já a Barra da 

Cega e a Serra do Ouro não possuem campo ou quadra. Os encontros diários para prática 

esportiva de crianças e adolescentes era comum, e nos finais de semana toda a família 

costuma frequentar estes ambientes, sobretudo quando havia campeonatos. Assim, o futebol 

constituiu um importante fator de sociabilidade, fortalecendo os vínculos entre os moradores 

do bairro rural, intensificando o sentimento de pertencimento.  

 

4.4 Jacutinga em um contexto de bairro rural 

 

A Jacutinga é uma localidade que está situada na zona rural do município do Serro 

bem nos limites do divisor de águas entre as bacias hidrográfica do rio Jequitinhonha e do rio 

Doce, próxima à nascente do primeiro. Seu território possui altitude variando entre 900 e 

1400 metros, sendo formada por um vale que possui sua abertura no sentido leste-oeste na 

direção fundo do vale-interflúvio principal. Na região a presença de blocos de rochas 

quartzíticas é constante (FIG.7), o solo predominante no local é do tipo NeossoloLitólico 

Distrófico, ou seja, possui textura arenosa, é raso, mal formado, apresenta grande presença de 

pequenos seixos e o horizonte de húmus tem espessura exígua. As vertentes apresentam 

topografia mais íngreme nas partes mais elevadas; no fundo do vale, próximo ao leito dos 

córregos, esta topografia é mais suave. A formação vegetal predominante é o campo rupestre, 

e em áreas de margens imediatas aparecem as matas de galeria. 

Figura 7- Vista aérea do Bairro Rural da Jacutinga 
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Fonte: Google Earth. Município Serro, MG. 29/05/2017. 

A rede de drenagem local está inserida na bacia hidrográfica do rio Doce. As 

águas pluviais e fluviais que escorrem no seu espaço formam pequenos cinco cursos de água 

que compõem a “Cabeceira do Rio do Peixe” (encontrei também em uma entrevista a 

definição Cabeceira do Condado). Estes córregos abastecem as moradias e vertem suas águas 

para o fundo do vale principal. Nas pesquisas realizadas em campo descobri o nome de 

apenas quatro deles, e a possível denominação de mais um, porém sem ter muita precisão das 

pessoas entrevistadas sobre a definição (o último citado a seguir). São eles: Córrego do 

Afonso, da Carnera, Lapa de Adelino, Córrego da Jacutinga e Lavador de Roupa. Todos estão 

situados na vertente direita, uma vez que a vertente esquerda do vale possui topografia 

íngreme e o predomínio de imensos blocos de rocha, impossibilitando assim maior ocupação 

da área. Os limites da comunidade se estendem do cume do divisor de água citado até o local 

chamado “Barra do Condado”, tendo a divisão com o bairro rural do Condado um abrupto 

paredão rochoso. 

A designação de toda a localidade como Jacutinga é relativamente recente.  Dona 

Amada, 59 anos, conta que: 

[...] na minha infância Jacutinga era somente aquela parte de lá, bem no alto, onde 
está perto do eucalipto, de onde mora Marina pra lá, lá naquele alto onde está a 
carvoaria. O lugar que eu nasci chama Catuá, lá onde Milton mora é Córrego do 
Afonso, ainda tem o lugar chamado Onça, a Vargem do Breu e Zé Pedro. 
 

De acordo com essa entrevistada a localidade passou a ser chamada assim a partir 

da construção e fundação do Grupo Escolar da Jacutinga, no início da década de 1990. 

Embora todas as famílias sejam formadas por parentes próximos residentes no local, 

descendentes de gerações antigas do próprio lugar, as localidades possuíam nomes distintos. 

Contudo, os moradores sempre se relacionaram e desempenharam atividades comuns, desde o 

lazer e a religião até formas de ajuda mútua. Outro entrevistado, Milton Luís Severino, 70 

anos, confirma as mesmas informações dadas por dona Amada Correia. E, além das 

localidades citadas por ela, ele acrescenta mais uma, Carnera. Em suas palavras: “antigamente 

Jacutinga era do Morro Redondo pra lá, só lá no alto que era Jacutinga antes”. 

Jacutinga é o nome de uma ave da família dos Cracídeos, possui entorno de 75 

centímetros de altura, e habita áreas de matas e cerrados, também aparece no sudeste do 

Brasil. Nas entrevistas ninguém soube mencionar a origem desse nome que designava apenas 

uma porção do espaço que compreende hoje o bairro rural de Jacutinga. Anteriormente toda 

essa área composta pelas localidades do Onça, Catuá, Carnera, Jacutinga, Córrego do Afonso, 

Vargem do Bréu e Zé Pedro, que compõem o território do bairro, eram habitadas por grupos 
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de famílias com uma ou duas residências, sendo formada por parentes de primeira e segunda 

geração normalmente. Porém, os entrevistados afirmaram que toda a área antes era chamada 

de Cabeceira do Rio do Peixe, e que esse nome “Jacutinga” foi imposto pela prefeitura a partir 

do momento da fundação do “Grupo da Jacutinga”. Inclusive os endereços de todos residentes 

na localidade e a referência legal do bairro passou a ser Jacutinga. 

Ao definir o limite atual do bairro para contar o número de famílias que residem 

no lugar, dona Amada Correia utiliza referências dos limites do bairro a partir dos elementos 

presentes no conceito que define uma bacia hidrográfica (FIG. 8). Para incluir os moradores 

da Vargem do Breu ela afirma: “a Vargem do Breu também entra, porque as águas de lá corre 

toda pra cá, pra essa água que desce no fundo aí”. Em outro trecho ela relata: “vamo conta da 

casa de Orlindo, na Barra do Condado pra cima”. Por meio de sua análise das famílias e do 

espaço que compreende o território do bairro hoje, tanto dona Amada como senhor Milton 

utilizam a concepção do que é vale, e dos limites dos seus divisores como o espaço do bairro. 

Esse fato evidencia como a designação “Cabeceira do Rio do Peixe” era bem interpretada e 

compreendida por eles em sua dinâmica enquanto espaço de relações sociais e familiares. 

Figura 8- Vista parcial do território do Bairro da Jacutinga, 2018 

 

Fonte: Acervo do autor. 

As sociabilidades e os momentos de reunião e dispersão do bairro sempre 

existiram e as famílias aí residentes ao longo de gerações se relacionavam, interagiam, e 

participavam das mesmas atividades lúdico-religiosas e de formas de ajuda mútua. Embora o 

bairro rural Jacutinga não existisse com essa designação no passado, posso afirmar que a 

fundação e o funcionamento da escola no local ampliaram e intensificaram a coesão interna e 

múltiplas sociabilidades. O grupo escolar da Jacutinga funcionou cerca de trinta anos, foi 
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fechado em 2015, nesse período possuía duas turmas multisseriadas oferecendo ensino 

fundamental incompleto. 

Atualmente vivem no bairro aproximadamente 115 pessoas, num total de trinta 

famílias; geralmente o número de filhos por família é de 4 ou 5, sendo comum que alguns 

membros mais jovens e adultos possuam residência fora da comunidade. Do total de 

moradores, 51 são adultos, 49 crianças e jovens, e 15 idosos (dados recolhidos em 2017). As 

unidades familiares são autônomas e se agrupam nas localidades que compõem o bairro em 

duas ou três casas sendo essas habitadas por pessoas de uma mesma família. A estratificação 

social sempre foi mínima. Na percepção dos entrevistados, no passado moravam mais 

pessoas, hoje o número é menor porque muitas famílias mudaram, principalmente para Milho 

Verde e para São Gonçalo do Rio das Pedras. A procura de emprego ou o acesso a escola 

foram apontados como motivo dessa migração. Todos os moradores pertencem praticamente a 

duas famílias, Cunha e Correia. Sendo esta última mais numerosa, como observaDona Amada 

Correia: “Tudo aqui é Correia, todo mundo é de uma família só, uns dois só que vieram de 

fora”. Esta fala deixa evidente como os dois grupos familiares se uniram formando uma só 

família ao longo de gerações por meio do casamento entre seus membros. 

Quanto ao processo histórico de ocupação do espaço geográfico, a área de 

abrangência do bairro compreende todo um local de interflúvios bem próximo ao cume das 

serras, como já mencionado, o bairro fica situado bem nos limites que dividem a bacia 

hidrográfica do rio Jequitinhonha e a do rio Doce. Nesse lugar o solo é muito arenoso, raso, 

ácido, mal formado, e a presença de rochas afloradas é uma constante, assim, a vocação da 

região para a produção agrícola em média e grande escala era inviável. Possivelmente a 

ocupação da região aconteceu ainda no século XVIII, logo após a ocupação do Condado, 

situado no limite sul e à jusante da Jacutinga. O Condado está bem no fundo do vale e para 

esse bairro drenam as águas da chamada Cabeceira do Rio do Peixe. O solo local é latossolo, 

argiloso, rico e com espessa camada de húmus, denominado pela população local de 

“Massapê”. Este bairro, que está localizado bem próximo a cidade do Serro e com fácil acesso 

em função da topografia plana, foi ocupado por proprietários abastados que possuem maiores 

reservas de solos férteis. Nestas fazendas criava-se gado bovino para leite e corte, e as 

relações de trabalho proprietário versus trabalhador remunerado, sem terra ou posseiro, eram 

as relações mais comuns ao longo do ano. Embora nessa porção todo o espaço rural esteja 

configurado historicamente pela produção de leite e seus derivados, e sendo as propriedades 

com maior extensão, nelas, como atividade subsidiária também se praticava a agricultura de 

parceria. 
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Possuindo como limite um abrupto paredão de rocha, com altura entorno de300 

metros, o bairro rural da Jacutinga está situado ao norte do Condado, logo a montante dos 

córregos que formam as cabeceiras do Rio do Peixe, ou seja, suas nascentes. A diferença 

também recai nos aspectos geomorfológicos. No Condado o meio físico é típico da região de 

“Mares de Morro”, características da porção centro-sul do município do Serro. Já a Jacutinga, 

mais ao norte, esta localizada na área de abrangência da Serra do Espinhaço Meridional. Tal 

fator não permitiu a modernização agrícola do local, afora o difícil acesso e o fato de não estar 

nas margens de uma rota comercial de tráfego mais intenso, elementos que contribuíram para 

que estas terras ficassem sem interesse ou valor comercial durante um longo período. 

Por constituir uma área com todas as características naturais citadas, o tipo de 

ocupação antrópica que aí ocorreu obedeceu a lógica da posse de terras devolutas por 

pequenos grupos de famílias compostas por pessoas brancas ou descentes de negros sem 

posses. Possivelmente parte da área de abrangência do bairro tenha sido ocupada a partir do 

Condado, visto que muitos moradores da Jacutinga possuem familiares nesse bairro, e outra 

porção por pessoas oriundas da região de Capivari. Os moradores mais antigos residiam, 

sobretudo, nas margens imediatas dos córregos, nas partes mais baixas do vale, 

principalmente onde há reservas bem ínfimas de solo massapê em meio as rochas e ao solo 

arenoso. Poucas famílias possearam essas glebas, elas instalaram seus sítios em áreas menos 

íngremes e próximas aos pequenos córregos do local. As propriedades normalmente 

limitavam-se ao espaço entorno das moradias e a uma área mínima de reserva de solo pra 

roça. As famílias viviam da pequena lavoura de subsistência, do garimpo e da coleta de flores 

do campo, sendo a primeira atividade praticada como a principal ocupação e a segunda e 

terceira realizadas de maneira esporádica. 

Entretanto, como a maior parte do território do bairro é formada por áreas de 

interflúvio e a paisagem é típica da Serra do Espinhaço (FIG. 9), toda essa área, 

principalmente as localizadas no cume das serras e nas áreas de vertentes íngremes, 

constituiu, e, ainda uma boa parcela, constituem áreas devolutas de uso comum. Estas eram 

utilizadas tanto para pasto como para o garimpo de Grupiara, além da coleta de sempre-vivas 

e flores do campo.  
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Figura 9- Vista parcial do Bairro Da Jacutinga, 2018 

 

         Fonte: Acervo do autor. 

O camponês lavrador exercia sua função principal no trabalho na lavoura, no 

quintal, na horta e no campo, e conciliava estas atividades, ora exercida de maneira 

individual, ora paralela, ao garimpo e ao extrativismo vegetal. Como relata o senhor Milton 

Severino: “na época da seca trabalhava na colheita do milho, capina do mandiocal e nos 

garimpos veios, e na época das águas na lavoura e no garimpo de faisqueira e grupiara”. Na 

Jacutinga a maior parte da população era formada por famílias de camponeses lavradores, que 

possuíam propriedade com extensão reduzida. A mão de obra ocupada consistia no próprio 

grupo familiar, sendo a base da produção o trabalho braçal com uso de ferramentas simples e 

técnicas rústicas de cultivo. As terras são repassadas por herança familiar e as famílias são 

donas de sua gleba, ainda que posseiros, ou proprietários legais, possuem autonomia e total 

poder de decisão sobre a gestão da lavoura assim como de toda propriedade. A produção 

sempre foi pequena e somente um reduzido excedente era comercializado. As famílias que 

moram no fundo do vale cultivavam milho, feijão, cana e mandioca, o solo é mais fértil. Já 

entre as famílias que moram nas vertentes, a produção de milho sempre foi pequena, o plantio 

de feijão varia e a quantidade plantada é ínfima. Porém, em ambas as lavouras de mandioca se 

destacam, e se destacavam no passado. Essa cultura desenvolveu-se no bairro em função da 

adaptação dessa espécie vegetal às características do solo local arenoso e com pouca umidade 

no decorrer de um longo período do ano. 

Os momentos de dispersão e de reunião do bairro sempre definiram os limites que 

ele possui, além das formas de ajuda mútua, as atividades lúdico-religiosas e o lazer também 

fortalecem e mantêm as relações sociais que reforçam a coesão social interna do bairro. Sendo 

responsável, inclusive, pelo sentimento de pertencimento dos seus moradores. No bairro não 

há igreja, nem nunca houve, também não existe campo de futebol nem venda ou comércio. A 
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escola foi construída na década de 90 do século passado, anteriormenteseus moradores 

estudavam na Chacrinha, bairro vizinho. A fundação da escola e o seu funcionamento 

contribuíram sobremaneira para os momentos de reunião dos moradores do bairro. 

Principalmente por promover momentos de socialização, além de reuniões pedagógicas, a 

escola passou a ter função de espaço físico onde os moradores se encontravam para 

finalidades diversas. Um curso dado por uma Organização Não Governamental (ONG), como 

o Clube de Mães, uma reunião com funcionários da Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (EMATER), as missas, e mesmo comemorações 

diversas como natal, dia das mães ou dia das crianças ocorriam nesse espaço. Segundo relato 

de moradores, por meio da professora Geralda Moreira, a escola organizava rezas e terços na 

casa dos moradores, atividades essas frequentadas por todos. 

Nas entrevistas fica evidente que embora o bairro não possuísse espaços que 

promovessem a sociabilidade e a integração de seus moradores, tais como igreja, venda ou 

campo de futebol, rezas, terços, aniversários e casamentos aconteciam na localidade, de 

maneira esporádica, na residência das famílias. Dona Amada Correia, 59 anos, relata bailes 

com dança, moda e música na casa da avó, e nos chama atenção para o fato de que as famílias 

não viviam isoladas em suas casas e que esses encontros, no passado, aconteciam com mais 

frequência e momentos do que hoje.  

As atividades como novena de natal, dias de santo ou terços aconteciam em maior 

número, sendo saudosa a lembrança da entrevistada em relação à Festa no Cruzeiro que 

aconteceu uma ou duas vezes apenas. Durante um período o padre, uma vez por mês, rezava 

uma missa no grupo escolar, onde também acontecia batizados e primeira comunhão, eventos 

que já não ocorrem há um bom tempo. Historicamente toda a população era católica, bem 

próxima a concepção do catolicismo rústico (QUEIROZ, 1973). Sempre houve maior ligação 

entre seus habitantes e a igreja católica de Capivarí, inclusive batizados, casamentos e mesmo 

enterros ainda são realizados nesse local. Também, os entrevistados mencionaram que era 

comum, e ainda é, frequentarem as festas religiosas em Capivarí (que dista seis quilômetros 

da Jacutinga). Há dez anos a igreja evangélica Congregação Cristã do Brasil inaugurou um 

prédio no bairro vizinho da Chacrinha, bem próximo a localidade. Os cultos ocorrem aos 

sábados e domingos e metade do bairro professa a religião evangélica. O convívio entre 

ambos os membros de cada religião no bairro é bem harmônico visto que, todos são parentes. 

Como toda família camponesa lavradora que vive dispersa em bairros rurais, e 

que suas casas não estão situadas a uma distância muito grande, era comum o hábito de visitas 
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rotineiras, encontros para prosear, principalmente entre vizinhos e familiares, sobretudo, ao 

fim da tarde, para descansar do dia de trabalho pesado.  

Nesse contexto os momentos de sociabilidade do bairro aconteciam em função da 

religião e do lazer, sempre obedecendo à lógica do calendário agrícola que define períodos de 

maior ocupação no trabalho, portanto momentos de dispersão para as famílias, e períodos de 

lazer, que se configuram momentos de reunião. Um fator importante a ser mencionado: 

também nos momentos de trabalho na lavoura havia períodos de reunião, uma vez que as 

formas de ajuda mútua na labuta na roça muitas vezes promoviam a socialização dessas 

famílias. Principalmente em função da carência de um maior número de braços para o 

desempenho de algumas atividades, como por exemplo: a capina e a roçada, e pela ausência 

de capital para contratar trabalhador remunerado. 

Como a formação pedológica e mesmo geológica local não são propícias para o 

cultivo de lavouras em extensão, nem para o cultivo de gêneros como milho efeijão, com 

exceção da área do fundo do vale, era comum tanto a ocupação nas lavouras de subsistência 

no espaço do bairro, assim como a ocupação no sistema de parceria no bairro vizinho do 

Condado. Na Jacutinga, em pequenas lavouras, as famílias cultivavam cana, mandioca, milho, 

feijão, café, além de hortaliças, legumes e frutas, tanto na lavoura quanto nos quintais. A 

produção da cana, do milho e do feijão eram maiores, e quase toda a produção, sobretudo dos 

dois últimos gêneros, era destinada ao consumo do grupo familiar. Já a mandioca, que nasce 

ese desenvolve bem no solo local, suas lavouras eram destinadas tanto para a subsistência, 

quanto para o comércio dos derivados desta planta, como a goma e a farinha.  

Além da lavoura de subsistência na Jacutinga, era comum a maioria das famílias 

residentes nesse bairro o costume de plantar nas terras da fazenda de Zinho Gonçalo no 

Condado. Nestas terras plantava-se no sistema de pareceria, era cultivado, principalmente, o 

milho e o feijão. No intervalo entre as fileiras destas plantas era rotineiro o cultivo de 

abóbora, batata doce, amendoim, quiabo, e jiló, entre outros vegetais que produziam emcurto 

período. Como já mencionado o solo do Condado é mais fértil e propício para a agricultura. A 

fazenda de Zinho Gonçalo situava-se bem próximo ao limite entre os dois bairros. A 

disponibilidade de terras de massapé, mais férteis do que as da Jacutinga, a proximidade entre 

os bairros, e a disposição do proprietário em ceder parte de suas terras para a agricultura no 

sistema de parceria, foram fatores que influenciaram a configuração dessa relação de 

produção no contexto local. Dona Amada Correia relatou que:  

[...] muitas famílias aqui plantava na parceria, morava na Jacutinga e descia pro 
Condado pra plantar, ia gente de todo o lado, daqui, das Queimada, de envolta tudo, 
era muita gente mesmo, plantava no arrendo. Tinha época que a gente deixava os 
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filhos com os avó, por causa da escola e ía pra lá e ficava no rancho nas época de 
mais trabalho. 
 

Essa relação de produção de parceria é antiga no bairro e segundo a entrevistada 

acontece desde o período de seus avós. A mesma afirma que na Jacutinga o número de 

famílias que cultivavam nas terras de parceria no Condado era grande. Nessa relação o uso da 

terra era pago no arrendo, o arrendo nesta realidade era equivalente a quarta parte do que era 

colhido pelo lavrador, sendo cobrado apenas sobre o milho e o feijão. Atualmente as famílias 

do bairro não plantam mais no Condado, e os entrevistados alegam que a mudança do dono da 

terra, após a morte do antigo proprietário, foi a causa. Dona Amada completa falando: “nessa 

época a roça que eu plantava era do tamanho de uma quarta de milho, e ela rendia na colheita 

de vinte a vinte e cinco carga.” A entrevistada acrescenta que o proprietário mantinha boa 

relação com os parceiros e ainda emprestava os burros para que os lavradores parceiros 

transportassem sua colheita serra acima até a Jacutinga. Em termos de tempo de 

deslocamento,da Jacutinga leva-se uma hora a uma hora e meia de caminhada até o Condado: 

descida para ir e muita subida para voltar. Muitas famílias costumavam ir e voltar diariamente 

da residência para a lavoura. Outro fato que merece menção: as terras eram entregues aos 

lavradores em setembro, e no mês de maio ou junho o proprietário retomava seu domínio e 

nelas soltavam o gado para pastar. 

Quanto às formas de ajuda mútua, existia na lavoura a troca de dias de serviço, 

essa relação era praticada entre vizinhos próximos ou parentes, como era comum também na 

agricultura de parceria no Condado. Trocavam dias de serviços pessoas de ambos os sexos e 

de diversas idades, seja na plantação de mandioca, milho ou feijão. Na Jacutinga a troca de 

dia acontecia com mais frequência nos períodos de capina do milharal e do mandiocal, assim 

como na limpeza do terreno. Dona Amada comenta que era costume o plantio de cana para 

vender ou produzir cachaça. Esse produto era fabricado no Condado, na propriedade de Zinho 

Gonçalo e o lavrador pagava “maquia” pelo uso do alambique ficando com metade da 

cachaça produzida. O pagamento na forma de “maquia” era rotineiro também na relação com 

o dono do moinho; no bairro existiam três moinhos e na atualidade apenas um funciona. 

Sobre o uso do moinho: de cada quarta de milho para fazer fubá, o dono do moinho recebia de 

maquia, previamente, um prato de milho. De acordo com o senhor Milton, 71 anos, “uma 

quarta de milho, dez quilo, rende uma quarta e meia de fubá, quinze quilo”.  

Quanto a existência de mutirão no bairro, uma entrevistada mais idosa, dona Elsa 

do Carmo Cunha, 83 anos, afirma que na sua infância era recorrente mutirão na capina do 

milho nas terras de arrendo no Condado. Após essa época a entrevistada não lembra de ter 



76 

 

acontecido mais no bairro a ocorrência do mesmo. Os relatos que tive foram de mutirões que 

aconteceram mais recentemente, não sendo uma prática comum no passado. Um dos 

entrevistados, inclusive, afirmou que com muita gente trabalhando junto o serviço fica mal 

feito. Os mutirões que aconteceram foram organizados pela EMATER e na verdade várias 

pessoas desempenharam algumas atividades comuns, porém foram remuneradas pelo Estado 

de Minas Gerais via projetos. Esses “mutirões” aconteceram na década de 1990, e por meio 

deles foram construídas duas casas para famílias do bairro, limpeza do entorno do grupo e da 

estrada, limpeza das trilhas e construção de fossas. Apenas um dos entrevistados afirmou ter 

participado de mutirões na lavoura, e todos relataram que a troca de dia de serviço era a tarefa 

mais comum desempenhada na produção de alimentos na lavoura. Também foram 

mencionadas algumas relações de troca como: sementes de milho e feijão, verduras, frutas e 

mesmo carne de porco. Os entrevistados relatam que era comum a família matar o porco 

criado no quintal, e dividir entre os vizinhos pedaços de carne na designação local: “guisado”, 

“a folha”. Afirmam ainda, que a recíproca sempre acontecia, assim, ao longo do ano, todas as 

famílias do bairro comiam carne de porco criada pelos outros membros do bairro. 

Em relação à troca de dias de serviço um relato me chamou a atenção, o senhor 

Milton Severino, 71 anos, comenta que como seu pai morreu jovem e a mãe criou a família 

sozinha, ela trocava o dia de serviço em forma de “berganha”, na palavra do entrevistado. Ou 

seja, por não poder trabalhar na lavoura e os filhos serem pequenos, e ela viúva, ela trocava 

partes da carne do porco que ela criava em troca de dias de trabalho com seus vizinhos de 

bairro em sua lavoura. Nesse caso os vizinhos entravam com o trabalho e ela ao invés de ir à 

roça desses, trabalhar a mesma quantidade de dias, as partes do porco faziam sua vez. O 

entrevistado comenta que o valor da conversão trabalho/carne de porco era feito pelo preço 

sobre as partes de carne comercializada pelos tropeiros. No bairro sempre foi habitual o 

trabalho de mulheres na lavoura e na troca de dias de serviço, além dafabricação de goma e 

farinha de mandioca. A coleta de sempre-vivas e outras flores do campo, assim como o 

garimpo, era uma das formas de ocupação secundária desses lavradores. A coleta era feita 

entre março e maio, o comprador sempre ia à comunidade buscar, e o pagamento era feito em 

dinheiro. Assim, tanto o diamante como as sempre-vivas constituíram-se importantes meios 

de ter acesso a moeda corrente. A atividadeda coleta de flores ainda é realizada por muitas 

famílias, os lugares de coleta estão situados no entorno do bairro.  Atualmente as áreas de 

coleta são: Serra do Ouro, Vargem do Breu, alto da Chacrinha, Lama Preta e Virada da 

Vargem do Custódio. As áreas de campo rupestre são biomas ricos em variedade e quantidade 
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de flores do campo e sempre-vivas, sendo comum espécies de valor comercial como: Pé de 

Ouro, Jazila, Botão, Caboclo, Espeta Nariz, Percila e muitas outras. 

Em relação a sua integração com a região circundante e consequentemente com a 

sociedade global, os moradores do bairro sempre estiveram mais integrados com os bairros 

rurais de São Gonçalo do Rio das Pedras e Capivarí. Há relatos de idas constantes a cidade do 

Serro, nesse caso, vencer as distancias a cavalo ou a pé eram os meios mais comuns. As 

relações comerciais ocorriam, sobretudo, por meio de produtos derivados da mandioca como 

a goma e a farinha. A goma era o principal produto comercializado. Também as sempre-vivas, 

as flores do campo e o próprio diamante, mesmo que escasso, eram produtos que integravam 

o bairro na sociedade global. Dona Amada Correia, 59 anos, relata que: “às vezes meu marido 

estava levando uma carga de goma pra vender em São Gonçalo e encontrava com duas ou três 

pessoas com saco na cabeça levando goma a pé pra vender em São Gonçalo também. ” 

Enquanto consumidores, com o dinheiro da venda de seus produtos,  a população da Jacutinga 

adquiria sal, gordura, tecido, ferramenta, toucinho e macarrão. 

O isolamento em relação ao mundo externo nunca existiu para os moradores do 

bairro, sendo comum esse comércio de pequenos excedentes do quintal, da horta, da lavoura, 

dos derivados da mandioca, do diamante e das flores do campo com outros bairros e até com a 

cidade do Serro. Hoje a produção de goma é menor, tal qual as lavouras de mandioca, milho e 

feijão. O garimpo quase não é praticado. A coleta de sempre-vivas ainda é realizada por 

muitas famílias. As lavouras de subsistência produzem menos atualmente e como a maioria 

dos moradores são camponeses lavradores, a colheita menor, e as necessidades de consumo e 

subsistência têm provocado no bairro a migração de jovens e alguns chefes de família para 

trabalhar na região de Curvelo na produção de maracujá e com rebanho bovino. 

 

4.5 Milho Verde e Jacutinga: algumas diferenças e semelhanças entre bairros 

 

Em relação aos bairros analisados algumas diferenças são básicas e influenciavam 

diretamente sobre a dinâmica cotidiana e a possibilidade de momentos de reunião entre os 

seus moradores. Em Milho Verde a existência de um núcleo adensado que concentrava a 

igreja, o cemitério, a escola e o comércio faziam com que esse centro atraísse diariamente 

pessoas do seu entorno onde as famílias viviam mais dispersas, afora moradores de bairros 

vizinhos. Outro fator que merece destaque: a população de Milho Verde sempre foi mais 

numerosa do que a da Jacutinga, assim como também a área do bairro possui maior extensão.  

A Jacutinga não possui um núcleo adensado, e não há igreja, campo de futebol tampouco 
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comércio. Como já relatado a escola com ensino fundamental incompleto foi construída no 

bairro pela prefeitura somente no início da década de 1990. 

A categoria social rural em que podemos enquadrar os moradores desses bairros 

em uma perspectiva pretérita é a de camponês lavrador. Com o já mencionado, as 

características como independência e autonomia na gestão da produção, assim como o fato de 

prioritariamente esta ser destinada para a subsistência do grupo familiar, são características 

que reforçam essa condição. Tanto as famílias que cultivavam em glebas próprias, como as 

que plantavam no sistema de parceria em terras de terceiros, encaixam-se nessa categoria de 

lavrador camponês. No que se refere aos seus modos e meios de vida, sempre houve 

semelhanças entre a dinâmica do cotidiano e a organização dos espaços de produção. Desde o 

tipo de ferramentas, as técnicas de manejo, até os saberes e fazeres empregados no processo 

de obtenção de alimentos em ambos os bairros eram os mesmos. 

A base da dieta alimentar e os produtos cultivados que organizavam e definiam 

seu calendário agrícola e períodos de trabalho eram o milho, o feijão, a cana e a mandioca. 

Em relação ao extrativismo vegetal e animal, objetivando a alimentação, tanto as aves e 

animais abatidos, como o tipo de raízes e folhas coletadas eram semelhantes. Quanto ao 

extrativismo, na região estudada a coleta de flores do campo e de sempre-vivas, assim como o 

garimpo de diamante, constituíam formas de ocupação paralela e secundária a agricultura.  

Por meio destas atividades ocorria, muitas vezes, a pequena possibilidade de acesso ao 

dinheiro. 

Como grupo de vizinhança, tanto Milho Verde, como a Jacutinga podem ser 

considerados bairros rurais. Sua configuração espacial, as formas de sociabilidades, e mesmo 

os momentos de dispersão e de reunião que organizam o cotidiano desses camponeses são 

típicos dos bairros estudados por autores como Candido (1979), Paulino (2006), Queiroz 

(1973;1976) e Fukui (1979). Muitas das formas de lazer, as atividades lúdico-religiosas e as 

formas de ajuda mútua existiam de maneira presente na vida dessas famílias. Quanto as 

formas de ajuda mútua, em ambos, a troca de dias de serviço sempre foi comum, porém na 

Jacutinga foi relatado por apenas uma entrevistada idosa a existência de mutirão na lavoura de 

parceria durante a sua infância. Em Milho Verde todas as pessoas mencionaram que esta 

última pratica era constante, principalmente nos períodos da limpeza e capina. 

Por sua própria configuração espacial, por possuir um núcleo adensado, somado 

ao fato de neste estar situada a igreja, o comércio, a escola, o cemitério e o campo de futebol, 

Milho Verde teve perfil para ser um bairro de sociabilidades mais intensas. Os momentos de 

reuniões como festas religiosas, rezas e mesmo as formas de ajuda mútua eram mais 
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constantes neste bairro do que na Jacutinga. A existência da escola, sobremaneira afetou essa 

dinâmica, visto que, para essa instituição milho verdense convergiam crianças de várias 

localidades, inclusive de bairros vizinhos. 

De acordo com a concepção de Queiroz (1973; 1976) podemos considerar ambos 

os bairros no conceito de Bairro Rural Tradicional. Ao analisar o contexto histórico, social e 

produtivo até a década de 1980, a organização do espaço, o destino da produção, além dos 

meios e modos de subsistência reafirmam essa condição. O isolamento nunca existiu para a 

população ali residente, e por meio do comércio de excedente, o milho, o feijão, a farinha de 

mandioca, a goma, as sempre-vivas e o diamante foram produtos que os integravam no 

comércio global como produtores. Como consumidores, o sal, o macarrão, ferramentas e 

tecido eram os produtos mais adquiridos. 

Dialogando com Candido (1979) e Fukui (1979) podemos considerarMilho Verde 

como um Bairro Rural Centrípeto por sua capacidade de promover maior possibilidade de 

momentos de interação e sociabilidades. Já a Jacutinga, nesse contexto, pode ser considerada 

um Bairro Rural Centrífugo, uma vez que sua capacidade de gerar e promover momento de 

reunião e formas de sociabilidades eram menores. Esta realidade está diretamente ligada ao 

tipo de organização e ocupação do espaço local, a ausência de instituições como escola, igreja 

e comércio, e mesmo em função de sua localização geográfica de difícil acesso e fora de rota 

comercial.  
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5 CAPÍTULO 2- SISTEMA ALIMENTAR 

O homem e a natureza se aproximam no domínio do comestível. 
(BRANDÃO, 1978) 

 

5.1 Espaço social alimentar 

 

A alimentação em toda a sociedade detém uma grande importância no cotidiano 

do ser humano em diversos contextos, desde a escolha, a aquisição, o preparo e mesmo a 

ingestão do alimento marcam momentos e ritmos no seu cotidiano. Independente de estar 

localizado no espaço urbano ou rural, tais ações ocupam uma porção considerável na vida do 

indivíduo. Ao analisar os aspectos que envolvem a alimentação a partir de uma perspectiva da 

obtenção e da produção do alimento, em bairros rurais formados por famílias de lavradores 

que sobrevivem da pequena produção de excedente, essa dinâmica, em função da 

subsistência, adquire maior relevância, sobretudo ao analisarmos o passado. 

Nos bairros rurais compostos por famílias de pequenos lavradores camponeses, 

nos quais a produção e o acesso aos gêneros de subsistência ocorriam, e ainda ocorrem, 

baseados na força humana do próprio grupo familiar, com o emprego de técnicas e 

ferramentas tradicionais, o acesso a subsistência criou formas de organização e interação 

social que garantiam ao grupo a sua sobrevivência. A esta realidade acrescento a crise 

econômica e uma forte condição de estagnação que atinge a região por quase dois séculos, 

promovendo assim uma maior integração entre o homem e a natureza no decorrer do processo 

de desenvolvimento dos meios e modos de vida. A condição de retração econômica e 

desarticulação das redes comerciais atinge vilas, arraiais e cidades. Porém, no espaço rural, 

esta se manifesta de maneira mais intensa levando seus moradores a uma grande dependência 

em relação ao meio físico para sobreviver. 

O camponês lavrador morador da Serra do Espinhaço Meridional, sobretudo 

aqueles que habitam o entorno da nascente do rio Jequitinhonha, agregando uma condição de 

estagnação econômica a um meio natural pouco propício a produção de alimento, desenvolve 

uma rotina de vida “concentrada em torno dos problemas de manutenção dum equilíbrio 

mínimo entro o grupo social e o meio” (CANDIDO, 1979, p.47). Ao iniciar esta discussão 

procuro dialogar com Jean Pierre Poulain e sua concepção de “Espaço Social Alimentar”, 

articulando assim as diversas dimensões do espaço na relação do ser humano com o alimento.  

Para este autor a alimentação humana está submetida a dois condicionantes, a saber, o estatuto 

de onívoro e as condições ecológicas do biótopo em que está inserido. A partir 
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destascondições o ser humano possui uma variada gama de opções para decidir o que é ou não 

alimento, e como, quando e porque valoriza e escolhe determinados recursos naturais, entre 

uma infinidade de espécies que poderiam servir como alimento, sobretudo se levarmos em 

consideração aspectos nutricionais. 

Parao autor citado o Espaço Social Alimentar: 

[...] corresponde à zona de liberdade dada aos “comedores” humanos por uma dupla 
série de condicionantes materiais. De um lado, pelas condicionantes biológicas, 
relativas ao seu estatuto de onívoro, que se impõe a ele de maneira relativamente 
flexível, e, de outro lado, pelas condicionantes ecológicas do biótopo no qual está 
instalado, que se transformam em condicionantes econômicos nas sociedades 
industrializadas. (POULAIN; PROENCA, 2003, p.251) 

 

Nessa “zona de liberdade” entre esses condicionantes estão inseridas as diversas 

dimensões da alimentação, e não apenas as que se referem ao seu caráter nutricional ou 

biológico para a ingestão humana. Ao contrário ela nos oferece a concepção social do 

alimento, as influências da cultura, do processo histórico e mesmo das possibilidades que 

existem na natureza, e que, em conjunto, influenciam na seleção e escolhas do que é ou não 

alimento. Para Ana Maria Canesqui: 

[...] o ato de alimentar se insere em uma ordem cultural que se expressa no sistema 
de classificações alimentares na seleção do que é ou não comestível, e que toda a 
cultura dispõe de um conjunto de categorias e de regras alimentares, de prescrições e 
proibições relativas ao que deve ou não ser comido.  (CANESQUI, 2005, p.41) 

 

Esta concepção muito se aproxima da primeira dimensão do Espaço Social 

Alimentar, que no caso é o “Espaço do Comestível”, inclusive o próprio Poulain nos chama a 

atenção para que o ser humano, independente de sua cultura, aproveita e consome uma fatia 

muito reduzida em relação às possiblidades que o meio físico os oferece. “Enquanto em um 

número muito grande de substâncias: minerais, vegetais e animais, podem potencialmente ser 

alimentos, ele retém destas apenas um pequeno número ”(POULAIN, 2003, p.251). Assim o 

meio natural, principalmente nos países de clima tropical, disponibiliza para o ser humano 

inúmeros recursos que podem ser transformados e ingeridos na forma de alimento. Contudo, 

além dos fatores biológicos ou mesmo da necessidade de sua adaptação, é a cultura e o social 

que definem o que é considerado ou não como comestível. Ao observamos biomas como a 

Floresta Equatorial Amazônica, o Cerrado, a Mata Atlântica ou o Campo, a diversidade da 

fauna e da flora podem garantir a subsistência dos seus habitantes de diferentes formas, 

contudo, ao considerar a totalidade da biomassa desses ecossistemas, uma parte mínima é 

definida como comestível. 
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Outra dimensão do Espaço Social Alimentar que adquire importância nesta 

pesquisa é o Sistema Alimentar, pois o objeto do estudo está diretamente ligado a este 

conceito, uma vez que as formas e os meios de obtenção da subsistência nos bairros rurais de 

Milho Verde e Jacutinga são os temas contemplados. Para Poulain (2003, p.252) podemos 

considerar Sistema Alimentar como:  

[...] a segunda dimensão do Espaço Social Alimentar e corresponde ao conjunto de 
estruturas tecnológicas e sociais que, da coleta até a cozinha, passando por todas as 
etapas da produção-transformação, permitem ao alimento chegar até o consumidor e 
ser reconhecido como comestível. 

 

Estas duas dimensões do Espaço Social Alimentar, entre as seis definidas por 

Poulain (2003), serão priorizadas no contexto da presente pesquisa. A primeira por relevar o 

papel da cultura e do social na escolha e na adoção de critérios que definem, em relação aos 

recursos naturais disponíveis, aquilo que é considerado como alimento. Já a segunda 

dimensão por abarcar toda a produção do alimento, desde a etapa de extração da natureza até 

as diversas outras por onde circula até tornar-se comestível e chegar ao consumidor. Contudo, 

em relação a essa última vou limitar minha análise apenas as formas de obtenção no meio 

natural e sua produção ou transformação artesanal.  

O foco da análise ora apresentada esta pautado nas formas de produzir e obter 

alimento por lavradores camponeses; a caça, a pesca, a coleta e o cultivo são etapas do 

sistema alimentar que contemplo. 

Como já dito, de acordo com o autor supracitado, podemos considerar o espaço do 

comestível como a primeira dimensão social da alimentação, uma vez que a alimentação sob 

essa perspectiva assume uma vertente que valoriza e depende do que é definido como 

alimento em um contexto biológico, mas também atrela a concepção do que é ou não 

comestível juntoa influência da cultura e do processo histórico de constituição. 

Em uma sociedade como a brasileira, além da disponibilidade de recursos 

naturais, temos as distintas influências do ameríndio, do branco europeu e também do negro 

africano no processo de construção social do que é comestível. Como se não bastasse, as 

influências econômicas e políticas que todo o país e mesmo a região analisada passaram, 

deixaram marcas em sua paisagem, nos modos e meios de vida dos seus habitantes, 

sobremaneira, na alimentação. É interessante ressaltar que estes últimos aspectos, assim como 

todos os demais não são estáticos, e um breve levantamento histórico nos mostra que tanto os 

hábitos alimentares como os gêneros básicos da alimentação dos habitantes dos bairros rurais 

estudados passaram por transformações. Houve mudanças nas formas de preparo, nos meios 



83 

 

de obtenção, nos itens da dieta, nas estruturas, no número e no conteúdo das refeições. Desse 

modo “o gosto humano pelas substâncias não é inato, forjando-se no tempo e entre os 

interesses econômicos, os poderes políticos, as necessidades nutricionais e os significados 

culturais’’. (CANESQUI; GRACIA, 2005, p.10) 

Desde maneiras de produzir e se adaptar às condições ecológicas do meio natural 

por parte dos povos indígenas, os gêneros básicos de sua dieta, suas técnicas, passando por 

aspectos ligados ao gosto e preferências do europeu, como também, sob as influências dos 

povos negros, foram sendo construídas na cultura alimentar brasileira classificações e 

preferências que delimitam o espaço do comestível. Vale ressaltar, até mesmo algumas 

formas de imposições oficiais interferiram nesse processo, a exemplo de Regimentos como o 

de Dom Rodrigo de Castel-Branco (CANDIDO,1979), o qual obrigava o plantio de milho, 

feijão e mandioca nas margens das estradas para o sertão. 

Por se tratar de uma região que vivenciou distintos períodos, ora com maior, ora 

com menor integração à sociedade global, e mesmo com diferentes momentos de inserção na 

economia regional, todas as etapas no decorrer dos últimos trezentos anos provocaram 

profundas transformações entre o que era o Espaço do Comestível dos povos autóctones e o 

Espaço do Comestível dos seus habitantes na atualidade. Como a sociedade muda, as 

influências culturais e a própria organização social também sofrem alterações, impactando 

assim as escolhas e os critérios do que é considerado como comestível em cada período da 

história. Alguns alimentos antes consumidos ou valorizados, ou mesmo tidos como básicos, 

não são mais consumidos ou deixaram de ter posição de destaque na alimentação. Depreende-

se daí que o Espaço do Comestível não pode ser compreendido como estático ou imutável. 

Assim como o Espaço do Comestível, o Sistema Alimentar também sofre 

alterações com o passar do tempo, ao considerarmos este último como sendo as diversas 

etapas e maneiras por que passa o alimento, desde a sua extração e produção até o seu 

consumo, em uma escala temporal de um século, é possível observar que muitas modificações 

ocorreram; sobretudo, a modernização tecnológica nos meios de produzir, transportar, 

armazenar e ofertar alimentos gerou grandes mudanças no sistema alimentar. Contudo, na 

região pesquisada, muitas características pretéritas do Sistema Alimentar tradicional ainda 

permanecem. Alguns gêneros alimentícios, as formas de cultivá-los ou extraí-los da natureza, 

as relações sociais presentes, e as técnicas de manejo e ferramentas utilizadas permanecem as 

mesmas. Não desconsiderando, que a área de estudo como qualquer outra do Brasil, também 

passou por modificações visíveis tanto na paisagem como no próprio Espaço Social 

Alimentar. 
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Neste capítulo objetivo desvelar o Sistema Alimentar local; nesta perspectiva o 

Espaço do Comestível será contemplado, entretanto, outras dimensões do Espaço Social 

Alimentar serão apenas mencionadas. Compreendo que uma análise abrangente desse, que 

inclua outras dimensões, a saber o Espaço Culinário, o Espaço dos Hábitos de Consumo, a 

Temporalidade Alimentar e o Espaço de Diferenciação Social, na abrangência da pesquisa 

ampliaria muito o tema, exigindo um maior período de tempo para a sua conclusão. A análise 

sobre o tema da obtenção e produção dos gêneros alimentícios dialoga, nesse estudo, de 

maneira mais intensa com somente as duas primeiras dimensões do Espaço Social Alimentar. 

A alimentação e o próprio sistema alimentar são como algo dinâmico, Maria 

Eunice Maciel também expressa esta concepção ao afirmar que: 

[...] além de sua dimensão biológica, a alimentação como um ato social e cultural faz 
com que sejam produzidos diversos sistemas alimentares. Na constituição desses 
sistemas, intervêm fatores de ordem ecológica, histórica, cultural, social e 
econômica que implicam representações e imaginários sociais envolvendo escolhas 
e classificações. Assim, estando a alimentação humana impregnada pela cultura, é 
possível pensar os sistemas alimentares como sistemas simbólicos em que códigos 
sociais estão presentes atuando no estabelecimento de relações dos homens entre si e 
com a natureza. (MACIEL, 2005, p.49) 

 

Baseado nas ideias desses autores, nesse capítulo limito a minha análise ao 

passado da configuração do Sistema Alimentar, assim como do Espaço do Comestível local , 

detenho-me até meados da década de 80 do século XX. Recursos como entrevista 

semiestruturada recorrente, observação participante e conversas informais foram 

procedimentos que me auxiliaram nessa etapa da pesquisa. Posteriormente, discutirei algumas 

transformações ocorridas após o período aqui apresentado. 

Neste capítulo valorizei a memória alimentar das pessoas entrevistadas em ambos 

os bairros. Compreende-se que a memória constitui uma expressão de um pensar coletivo, 

assim busquei reconstituir o sistema alimentar e o espaço do comestível local. A memória 

alimentar não é estática, ao contrário, é dinâmica e sempre agrega, como elimina ou 

transforma, conhecimentos sobre determinados gêneros alimentícios. Na memória estão 

inculcadas informações sobre os gêneros, além dos meios e locais de obtê-los, uma vez que, 

como fazem parte do consumo alimentar cotidiano, são retidos. A memória alimentar também 

está impregnada de influencias e valores predominantes em cada região, em cada grupo social 

e em cada época vivida.  

No que se refere a esse procedimento, dialogo com Woorthmann (2016) 

valorizando a memória pessoal das pessoas numa perspectiva de “memória de”, em 

contraposição ao recurso “memória para” que será utilizado no capítulo que analisa possíveis 
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mudanças ou permanências. Por analisar um contexto que se estende até meados da década de 

1980, vou limitar minha análise a primeira, sobretudo, por esta situar-se no que foi 

seletivamente retido pela “memória alimentar do passado no passado”. (WOORTHMANN, 

2016, p.144) 

A concepção polissêmica de Sistema Alimentar e de Espaço Comestível, foi 

adotada como base para toda a análise. Nesses bairros residem, em sua maior parte, famílias 

de pequenos camponeses lavradores (principalmente no passado). Na Jacutinga e em Milho 

Verde, a lavoura possui pequena dimensão e a produção tem como base o trabalho braçal do 

grupo familiar, com predomínio do emprego de técnicas “rústicas”, sendo característica desse 

espaço rural a pequena lavoura de subsistência, como já exposto anteriormente. 

Os espaços encontrados nas unidades familiares, delimitados para análise, são 

quatro: a horta, o quintal, a lavoura e o campo/mato. São espaços de sociabilidade, de trabalho 

individual e coletivo, de emprego de técnicas e conhecimentos, locais do expressar e 

empregar saberes e fazeres, os quais em seu conjunto objetivam a produção e obtenção de 

alimentos.  

Cada espaço integra o Espaço Social Alimentar desses lavradores caipiras, 

sobretudo no passado, constituíam importantes locais de produção e de trabalho da família 

camponesa. Busco analisá-los de maneira integrada, como um sistema de produção, ou seja, 

como um lugar de “funcionamento da unidade produtiva camponesa, como um conjunto de 

partes funcionais articuladas, sendo elas contidas numa mesma parcela contínua ou em partes 

de terra não contíguas” (WOORTMANN, 1981, p.176). 

De acordo com Carlos Rodrigues Brandão (1983, p.67) cada um desses espaços é 

também local de aprendizagem dos modos e dos meios de vida da família camponesa, esse 

autor ressalta que “[...] cedo na vida crianças camponesas iniciam, com os pais e os irmãos 

mais velhos, o aprendizado dos ofícios caipiras do rancho, do terreiro, da roça e da mata”. 

Além de locais de trabalho e produção, tais lugares funcionam como “escolas” da vida rural 

da família lavradora e neles as sociabilidades entre os membros da família, e mesmo do 

bairro, são fatores importantes na construção dos fazeres e saberes camponês. Cabe sublinhar 

que muitas vezes, ao longo de seu calendário agrícola, o lavrador camponês e sua família 

trabalham de maneira simultânea em mais de um ou mesmo em todos esses espaços.  
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5.2 Espaços de produção e obtenção do alimento 

 

5.2.1 O quintal 

 

O quintal, que também recebe a designação de terreiro, constitui um importante 

espaço de produção da família lavradora. Ocupa a porção do terreno que está situada bem no 

entorno da casa onde reside a família e possui dimensão variada. Tanto as famílias que vivem 

no núcleo adensado do bairro rural, como as famílias que vivem dispersas possuem quintal 

em volta de suas residências. O quintal constitui um ambiente construído pela família 

camponesa ao longo do tempo em função da subsistência do grupo familiar. 

Geralmente quanto mais dispersa vive a família maior é a sua área de terreiro. Em 

relação aos limites, no núcleo adensado do bairro e em algumas residências esparsas, estes são 

demarcados por materiais diversos como bambu, arame farpado, esteira, muros ou garranchos 

de madeira. Contudo, na maioria das casas dessa última porção do bairro, o quintal não possui 

cerca separando-o do espaço entorno. Não obstante, tal espaço é sempre bem delimitado no 

que diz respeito a sua forma de ocupação e produção. O que define muito bem as suas 

fronteiras no espaço produtivo camponês. 

O quintal é um local de domínio e circulação tanto do homem quanto da mulher, 

sejam crianças, jovens, adultos ou idosos. Nele estão situados o paiol, o galinheiro, o pomar, o 

chiqueiro, a casa de farinha, a moenda, o deposito de lenha, o forno e o quarto de ferramentas. 

Todos utilizam, trabalham e transformam este espaço no cotidiano da vida rural. O quintal é 

um espaço de produção e também de transformação, uma vez que desde o pomar e lugares de 

criação de aves e animais, como porcos e galinhas, até unidades da indústria doméstica aí 

estão situados. Brandão (1983, p.74) nos chama a atenção ao considerar o quintal como um 

lugar situado: 

[...] A meio caminho entre o terreno da roça e o domínio do rancho, o quintal -o 
terreiro- reúne homens e mulheres em atividades cotidianas comuns ou, outra vez, 
separadas. Entre um lugar e outro, aquele é o espaço onde ainda se planta e se 
cozinha. Por isso, é um lugar de vida e trabalho repartidos entre todos da família e 
sem um domínio profissional marcado de um dos sexos.  

 

Em relação à produção de alimentos para suprir a família camponesa, 

encontramos no quintal o pomar, nele são cultivadas espécies de frutas que facilmente se 

adaptaram ao clima local. Frutíferas que compreendem desde espécies com tamanho 

considerável como manga e abacate, até pequenos arbustos e trepadeiras como a laranja, a 

pitanga e o maracujá. Com épocas diferentes de produção, obedecem às diferentes estações, o 
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que garante o abastecimento da família de frutas provenientes do quintal ao longo de uma boa 

parte do ano.  

No terreiro subsiste uma porção separada para função ornamental, um pequeno 

jardim na parte frontal da casa ou pequenos canteiros que acompanham as paredes da 

residência. O cultivo de algumas espécies medicinais, principalmente as de maior porte, 

também estão presentes nesse espaço. 

No quintal são criados os animais e aves de pequeno porte que podem viver em 

espaços menores. Ali se encontra o galinheiro e o chiqueiro, respectivamente, principal ave e 

animal criados pela família camponesa e que deles são extraídos, por meio do abate ou não, o 

alimento. Do porco tudo se aproveita (desde a pele até as entranhas) e da galinha além dos 

ovos come-se a carne. Os galináceos durante um período do ano, ficam soltos e circulam 

livremente, já em outras épocas ficam presos, sobretudo em períodos de crescimento de 

plantas da lavoura.  

Era comum a distribuição de pequenos pedaços da carne proveniente do abate do 

porco entre vizinhos e familiares, o chamado “guisado”, hábito recorrente entre os moradores 

dos bairros rurais caipiras. Estratégia que garantia o abastecimento de carne a todas as 

famílias ao longo do ano.Nesse contexto dialogo com a Teoria da Dádiva de Marcel Mauss 

(2007). Entendendo e compreendendo a racionalidade da dádiva presente nestas relações e 

nesses laços como manifestação do “dar”, “receber” e “ retribuir” em um contexto de relações 

sociais e interpessoais profundamente marcada pela reciprocidade e pelo associativismo. 

Baseados não na ideia da dádiva como troca, mas na dádiva como reciprocidade, que se supõe 

a preocupação com o outro.  

No quintal uma parte do terreno é separada para o cultivo de alguns alimentos que 

integram a dieta da família, os quais normalmente demoram um tempo mais longo para 

produzir, ou mesmo espécies permanentes como exemplo o café, a mandioca e a cana. 

O quintal também é um importante espaço de sociabilidade, tanto entre os 

membros do próprio grupo familiar, quanto nos momentos em que a família recebe algum 

vizinho ou parente. As conversas informais, o mostrar das plantas ou de um pé de fruta para a 

comadre, o hábito de esquentar fogueira e mesmo as brincadeiras das crianças ocorrem aí.  

No que se refere a sua condição enquanto Espaço Social Alimentar o quintal põe 

em evidência, em sua gestão por meio do trabalho familiar camponês, aquilo que é definido 

como alimento dentro da lógica do Espaço do Comestível. Desse modo, tanto espécies de 

plantas como espécies de alguns animais e aves, ou não são permitidos ou exterminados 

quando presentes neste espaço 
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E importante ressaltar que o quintal e toda sua espacialidade estão baseados na 

concepção do Sistema Alimentar local, sendo, inclusive, sua organização e maneiras de 

exploração produtos da relação entre as duas primeiras dimensões do Espaço Social 

Alimentar. 

 

5.2.2 A horta 

 

Na verdade, a horta é um espaço de produção de alimento que está situado dentro 

do quintal. Ela está presente na maioria das casas e geralmente está localizada próxima à 

residência. Sua dimensão é pequena e seus limites são definidos por cerca de bambu ou 

garranchos de madeira. Atualmente é comum o uso de tela de arame, porém trata-se de prática 

recente. A separação desse espaço de produção em relação ao quintal onde está localizado 

deve-se, sobretudo, em função de sua importância como espaço de produção de alimentos, 

principalmente ao analisarmos o passado. 

Na horta são cultivados simultaneamente diversos tipos de espécies, a produção 

varia ao longo do ano e a espacialidade em termos de espécie vegetal cultivada obedece bem 

aos ciclos das estações do ano. Algumas espécies se desenvolvem e produzem melhor no 

período das chuvas, já outras no período da seca. Inclusive o seu tamanho reduzido no 

passado tem uma ligação direta com a ausência de água encanada, visto que os vegetais da 

horta necessitam de água pelo menos duas vezes ao dia para se desenvolverem. É importante 

ressaltar que em uma região de clima tropical de altitude, a exemplo da Serra do Espinhaço 

Meridional, as estações “verão chuvoso” e “inverno seco” são bem definidas, sendo no 

inverno comum as geadas, fatores que contribuem para a necessidade de aguar algumas 

espécies cotidianamente. 

No que se refere à dieta alimentar nesse espaço são cultivadas as “misturas” que 

durante um longo tempo acompanharam o angu e o feijão, alimentos base da dieta alimentar 

camponesa. Por possuir menor dimensão, e exigir um trato mais delicado na gestão, 

normalmente a horta é cuidada pelas mulheres adultas ou pelos mais jovens, principalmente o 

primeiro grupo, sobretudo quando a horta é destinada ao abastecimento exclusivo do grupo 

familiar. 

Por requerer menor força braçal na sua execução, a horta é um espaço de 

sociabilidade menos intensa, sendo mais comum as interações sociais nas trocas de mudas e 

sementes entre vizinhos e parentes, ou mesmo no ato de presenteá-los com verduras e 
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legumes colhidos; contudo, no decorrer do processo de produção dos alimentos, a interação é 

mínima. 

São espécies vegetais predominantes em hortas em todo espaço de produção 

camponês na área dessa pesquisa: couve, alface, pimenta, serralha, almeirão, alho, cebola, 

cebolinha, chuchu e mostarda, afora alguns temperos e outras espécies como cenoura, 

beterraba e tomate. A gestão da horta envolve a seleção e a escolha de espécies uma vez que, 

enquanto Espaço do Comestível a capina nesse local é uma constante, principalmente para 

garantir o melhor desenvolvimento das espécies selecionadas e cultivadas. 

 

5.2.3 Lavoura 

 

A lavoura constitui um espaço de trabalho e produção da família camponesa que 

ocupa seus membros em trabalhos individuais, e em algumas ocasiões coletivas, uma boa 

parte do ano. Ela está situada fora do espaço do quintal e também não ocupa os locais onde há 

predomínio de biomas de campo, cerrado ou mata em bom estado de conservação. 

Geralmente ao observar o espaço de produção do camponês, a lavoura constitui a porção mais 

alterada em que é visível as marcas da intervenção antrópica. 

Quanto à sua localização, dependendo da condição de posse sobre a terra, do 

tamanho da propriedade ou mesmo em função da disponibilidade de reservas de solos mais 

férteis, a lavoura pode situar-se mais próximo a ou mais distante das residências. Quando a 

propriedade da terra é do próprio lavrador camponês, as lavouras estão mais próximas das 

casas. Já quando a família cultiva em terras de terceiros é costume a lavoura estar situada mais 

distante. Realidade comum é essa última entre as famílias residentes no núcleo adensado do 

bairro rural. Assim, muitos lavradores, durante um período do ano, cultivam terras que não 

são de sua propriedade, contudo, mesmo no sistema de parceria, possuem autonomia na 

gestão dessa lavoura e consequentemente do terreno onde ela está. 

Na Serra do Espinhaço Meridional, no trecho ora estudado, a lavoura é 

denominada roça, e o espaço que ocupa,“palhada”. Nela são cultivados os produtos básicos da 

dieta alimentar da família camponesa, de maneira que produtos como feijão, milho, arroz, 

mandioca, e mesmo batata doce, batatinha, abóbora e quiabo, entre outras espécies de ciclo de 

vida mais curto, todos são nela produzidos. Vale frisar que sub existe lavoura comercial com 

emprego de tecnologia no processo produtivo, porém, no contexto da presente pesquisa, tal 

realidade não é contemplada. 
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A lavoura possui limites e a área bem definidos no espaço de cada propriedade, 

normalmente em locais fechados com cerca de estacas de madeira e fios de arame farpado.  A 

delimitação é necessária, sobretudo por causa de ataques de animais como bois e cavalos. Nas 

propriedades que pertencem à própria família, o espaço ocupado pela lavoura de milho e 

feijão descansa uma parte do ano, a vegetação nativa se regenera, e no ano vindouro é mister 

toda uma nova etapa de limpeza do terreno. Em terras de parceria as lavouras estão sobre 

administração do lavrador no período de limpeza, produção e colheita de alguns gêneros, 

principalmente o milho e o feijão. Assim, as glebas são disponibilizadas aos parceiros em 

setembro e devolvidas ao dono em maio ou junho. No intervalo o dono da terra solta o gado 

nessa área. Na região de estudo este local de plantio também é denominado “palhada”. 

As técnicas de cultivo são rústicas, tanto quanto as ferramentas utilizadas; destas 

as principais são: enxada, facão, machado, foice, enxadão, boca de lobo e balaio. No que 

tange a técnica, ainda é normal a queima da vegetação que secou após a limpeza do terreno; 

todo o processo produtivo é baseado na força braçal humana onde são empregados todos os 

membros do grupo familiar. A divisão de trabalho por gênero e por faixa etária também 

acontece nesse espaço, sendo comum nas atividades que exigem maior esforço físico, como a 

limpeza, o emprego dos homens, já nas outras etapas ambos os sexos desempenham funções 

como capina, colheita, dobra e plantio. 

Na lavoura ocorrem momentos em que o homem lavrador trabalha de maneira 

solitária, em outros ocupa toda a família, e quando a necessidade lhe impõe um acréscimo da 

mão-de-obra, principalmente na capina, ele recorre às relações vicinais e familiares. Aí 

acontecem os mutirões e a troca de dias de serviço, importantes formas de sociabilidade da 

família camponesa. 

Ocupado na lavoura apenas alguns meses no ano, nas chuvas geralmente, e dentro 

destes meses algumas semanas apenas, e mesmo poucos dias na semana, o cultivo de gêneros 

como o milho, o feijão, a mandioca e mesmo o arroz, permitia ao lavrador dedicar-se a outras 

atividades laborais, ou ainda, formas de lazer. Na área de estudo, o camponês conjugava o 

trabalho na lavoura com o trabalho nos outros espaços de produção e até mesmo no 

extrativismo mineral e vegetal, de tal forma alternava épocas distintas, nas quais na maior 

parte do ano estava ocupado de maneira simultânea em vários espaços e atividades. 

Também é comum as lavouras mudarem de lugar, sobretudo no passado, cuja a 

disponibilidade de terras para novos cultivos era maior, a terra nesse contexto era explorada 

por dois ou três anos e em seguida ficava em repouso (o chamado “pousio”) por um período 

semelhante ao que produziu. Assim, a própria fertilidade do solo e a sua produtividade eram 
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maiores. Enquanto Espaço Social Alimentar a lavoura assume importância considerável na 

rotina e na própria subsistência do lavrador, uma vez que, além de ocupá-lo junto a sua 

famíliapor um período longo do ano, a lavoura oferece os gêneros alimentícios básicos da 

dieta, tanto nos momentos de produção, como nos períodos de pousio pois abastece de víveres 

a dispensa. O próprio processo produtivo em si, que envolve o cultivo de determinadas 

espécies, e mesmo as relações sociais que estabelece nesse processo tanto com membros de 

suas famílias como de sua vizinhança, integram o que defino no presente estudo como 

Sistema Alimentar. 

 

5.2.4 Campo/Mato 

 

Entre todos os espaços de produção de alimentos, o campo e o mato constituem-se 

as porções do espaço onde o alimento está mais camuflado. Ambos apresentam o meio natural 

com um maior grau de conservação, o que os aproxima muito de sua condição ecológica 

natural. Como o local de estudo está situado na Serra do Espinhaço Meridional, em um trecho 

bem próximo a zona de transição com o domínio dos Mares de Morro, no divisor de águas 

entre duas bacias hidrográficas, em uma região em que predomina altitudes superiores a 1000 

metros, os biomas locais são o campo rupestre, o cerrado, e no fundo do vale, geralmente nas 

margens dos cursos d´água, aparece vastas áreas de mata ciliar. 

Para Woortmann (1981, p.177) este espaço “designa uma área onde a cobertura 

vegetal original nunca sofreu derrubada ou que esta ocorreu em uma época que escapa a 

memória do grupo. [...] ele é percebido como categoria que se opõe a roça e a lavoura; [...] é a 

natureza não trabalhada”. O termo campo é aqui utilizado para designar toda a área coberta 

por vegetação rasteira e que normalmente está situada nos trechos mais elevados. A vegetação 

possui porte baixo e predominam espécies de capim dourado e sempre-vivas. Lugar das 

pastagens naturais onde tanto o gado, como equinos e muares pastam. Nos bairros rurais 

estudados uma parte considerável destas pastagens naturais constitui reservas de terras de uso 

comum, principalmente as localizadas no cume das serras. Além das áreas de campo rupestre, 

as áreas de cerrado também são chamadas de campo, a fisionomia com aparência de uma 

vegetação mais rala, menos densa, contribui para essa designação. 

O campo possui a função de área de pastagem natural, pois mesmo não possuindo 

rebanho bovino é comum a família camponesa possuir um equino ou um muar para transporte 

e auxílio no trabalho. Nos campos, outrossim, habitam animais de pequeno porte e algumas 

espécimes de aves que servem como caça, as quais tem importante função de complemento 
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alimentar, como exemplo podemos citar: o mocó, o coelho, a codorna, a preá, o rato do mato, 

o jacu, o nhambu, o veado e o tamanduá. 

No campo, que na designação local também engloba as áreas de cerrado, colhe-se 

frutas nativas como o araçá, a gabiroba, o pequi, o quiabo da lapa, o murici, entre outras que 

complementam a alimentação do camponês lavrador. Muitas espécies desses biomas são 

utilizadas constantemente no tratamento de doenças, tanto das pessoas, como dos animais 

domésticos. Outra função desse espaço é que ele, além de pastagem natural, área de caça e 

coleta, possui as reservas de lenha, sendo essa uma significativa fonte de energia no cotidiano 

da família. 

Designa-se mato tanto às áreas cobertas por mata ciliar encontradas nas margens 

dos cursos fluviais, quanto às áreas de capão (mato grosso) situadas nas encostas e vertentes. 

Esse espaço de circulação é mais masculino do que feminino, nele estão localizadas as 

reservas de madeira, também nesse espaço a lenha é abundante.  

Em relação à alimentação, algumas espécies de frutas se desenvolvem e também 

são consumidas pelo camponês e sua família. Plantas medicinais e algumas espécies vegetais 

classificadas como comestíveis encontram-se nesse bioma; a exemplo do gondó, da caratinga, 

da embaúba e da samambaia, entre outras. 

Este espaço oferece ainda opções de caça, uma vez que neste ecossistema vivem 

alguns animais e aves de médio e pequeno porte que são muito apreciados e comuns na dieta 

do lavrador, como: tatu, nhambu, coelho, jacu, sabiá e paca. Em relação à sua participação no 

Espaço Social Alimentar esses dois lugares integram o espaço de produção camponês, 

sobretudo, pelo fato de nele estar contido também o Espaço do Comestível, sendo esse 

alimento cuidadosamente selecionado e escolhido entre a imensa diversidade disponível. Toda 

a gestão que envolve os meios de extrair e produzir o alimento nestes ecossistemas se 

enquadram dentro da concepção de Sistema Alimentar. 

Tanto no campo quanto na mata é comum a existência de córregos, e mesmo o rio 

Jequitinhonha percorre parte da área de estudo, assim a pesca faz parte da alimentação dessas 

famílias. Subsistem ainda as atividades do garimpo e da coleta de flores do campo e sempre-

vivas, formas de capitalização via comércio do diamante ou de flores, fator que, 

indiretamente, contribui para a aquisição de gêneros alimentícios, sejam eles não produzidos, 

sejam dos existentes, porém não suficiente para suprir o consumo familiar anual. 

 

5.3 Milho Verde: sistema alimentar e espaços de produção e obtenção do alimento 
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Ao analisar o bairro rural de Milho Verde e interpretar seus espaços de produção e 

obtenção de alimentos podemos distinguir algumas diferenças de acordo com a condição da 

posse da terra e também em relação à localização desses espaços no contexto territorial do 

bairro. Na forma de sítios ocupados pela pequena propriedade familiar de subsistência 

encontram-se organizados os moradores do Baú, do Ausente, de parte da Barra da Cega e da 

Serra do Ouro (FIG. 10). Estas localidades são constituídas por unidades familiares com posse 

sobre terras devolutas ou propriedades privadas, sendo estas abandonadas ou negociadas no 

final do século XIX. Geralmente estas glebas (FIG. 10) localizam-se mais distantes do núcleo 

adensado e as propriedades foram sofrendo subdivisão por herança familiar. 

Figura 10- Vista parcial do Ausente, espaço de moradias dispersas do bairro 

 

        Fonte: Acervo do autor. 

Já no entorno imediato do núcleo adensado do bairro (FIG. 11) as melhores 

reservas de solos agricultáveis constituíam propriedades com maiores dimensões se 

comparadas ao padrão local, principalmente se considerarmos a área de solos mais férteis. São 

terras que pelo menos há três ou quatro gerações estão na mesma família, e a maior parte 

pertencem a pessoas residentes nas ruas mais antigas do núcleo adensado. A proximidade das 

áreas de produção com a residência permite o deslocamento diário casa-lavoura. No máximo 

são sete famílias que se enquadram nesse perfil, todas proprietárias dessas terras. Por outro 

lado, um outro grupo de famílias, bem mais numeroso, residia na área mais periférica do 

núcleo adensado. Estas não possuíam áreas de cultivo além de seus quintais e hortas, ou, 

possuíam a posse de pequenas glebas situadas em áreas mais distantes e com predomínio de 

solo arenoso e raso. 
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Figura 11- Núcleo adensado do bairro rural de Milho Verde, década de 1970 

 

   Fonte: Fundação João Pinheiro, 1995. 

Em relação à produção e a obtenção do alimento, o primeiro grupo tinha a sua 

disposição todos os espaços para uso e exploração, por meio da posse; a gleba onde estão 

situadas lavoura, quintal e horta pertencia ao próprio grupo familiar. Já as áreas de campo e 

mata, tanto podiam ser de posse e uso comum ou se constituírem propriedade particular. Vale 

mencionar, neste caso a dimensão da unidade era pequena e a família normalmente possuía 

entorno de oito a dez membros. Já as famílias de proprietários que viviam no núcleo adensado 

(FIG. 11), possuíam livre acesso e também posse legal sobre todos os espaços de produção do 

alimento. Em contrapartida a maioria apenas era dona da porção que compreendia a horta e o 

quintal, sendo a lavoura cultivada no sistema de parceria, tendo o campo e a mata a 

exploração na forma de propriedade de uso comum. 

Ao analisar a dieta alimentar dos moradores do bairro rural de Milho Verde, tanto 

no núcleo adensado como nas áreas mais periféricas, o milho e o feijão, transfigurados no 

angu e no feijão cozido, constituíam os itens base da alimentação. Ao entrevistar moradores 

com faixa etária variando entre quarenta e noventa anos, que sempre residiram no bairro, foi 

unanimidade nas respostas esses dois itens serem apontados como a base da alimentação local 

no passado. No dizer da entrevistada Arlita, 93 anos: “era angu e feijão, principalmente o 

angu, o resto, o resto era mistura.” Por meio dessa fala fica claro o afirmado anteriormente. 

Enquanto espaço de produção a lavoura começa a ser planejada no mês de julho, 

no período da seca; nessa época o camponês lavrador analisava e definia a fertilidade do solo 

onde cultivou a sua última roça. Nesse caso, se era proprietário da terra ele tinha duas opções, 

primeiro: continuar o cultivo da lavoura na própria gleba já explorada. A segunda, caso 
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percebesse que essa terra estava “cansada”, ele definia uma outra área, já explorada ou não, 

para desmatar, deixar o mato secar, queimar, destocar e plantar. Todo esse trabalho era 

realizado nos meses de julho e agosto, aproveitando o período da seca no inverno. Quando a 

lavoura era de parceira o dono da terra recolhia o gado e entregava a parcela para o lavrador 

no mês de agosto. Assim, como nas lavouras já cultivadas em glebas de propriedade do 

camponês, nas lavouras de parceria também se obedecia aos mesmos procedimentos, roçar, 

queimar, destocar e limpar, no dizer local, “ciscar” a terra. 

Terminada esta etapa, no final de setembro ou início de outubro, após as primeiras 

chuvas, era plantado o milho, juntamente com ele era costume plantar o feijão “de pé de 

milho”. Na região os dois são plantados juntos, na mesma cova coloca-se quatro grãos do 

milho e do feijão apenas três (FIG. 12). No período de limpeza do terreno para a lavoura, a 

mão de obra empregada era predominantemente masculina, sendo composta pelo pai e filhos. 

Porém, no período de plantio, capina, dobra e colheita era comum toda a família executar as 

tarefas. Nas terras de parceria eram os lavradores parceiros e seus familiares que executavam 

todas as tarefas de limpeza e plantio, assim como nas áreas de pequenas propriedades 

familiares. Contudo, nas glebas dos maiores donos da terra, além dos parceiros era comum o 

emprego de trabalhador remunerado ocupado nas áreas reservadas a lavouras de produção 

desses gêneros. 

Figura 12- Lavoura de milho e feijão no sistema de parceria, Sirivélia, 2018 

 

       Fonte: Acervo do autor. 

Como o milho e o feijão constituíam os principais gêneros cultivados, toda a 

gestão da lavoura e as tarefas envolvidas no processo produtivo duravam cerca de sete a oito 
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meses, compreendendo o período que vai da limpeza da área até a colheita. Se a lavoura fosse 

plantada em terras de terceiros no sistema de parceria o lavrador pagava o “arrendo” pelo uso 

da terra. O arrendo corresponde à quarta parte do que foi colhido, sendo cobrado apenas sobre 

o milho e o feijão, o proprietário entra com a terra e o lavrador parceiro com todo trabalho e 

custo da produção. Por óbvio, se a terra pertencesse ao próprio camponês toda a colheita era 

de sua posse. Vale lembrar que a primeira realidade era corriqueira para a maioria das 

famílias residentes no núcleo adensado do bairro e também muitas famílias do Baú, Barra da 

Cega, Serra do Ouro, e outros bairros rurais vizinhos. “Para interar o quintal”, frase da 

entrevistada Gorete Carmindo, 53 anos, que melhor contextualiza o acima mencionado. 

O milho e o feijão eram plantados em outubro, logo no início do mês, assim que 

começavam as chuvas, quanto ao feijão, junto com o milho, plantava-se o feijão “pé de 

milho”, espécie que demora cinco meses para produzir assim como o milho. Nos intervalos 

entre as covas do milharal plantava-se o feijão das águas ou feijão do chão, que produz em 

apenas três meses, sendo colhido em janeiro. Além desses dois produtos, outros como a 

abóbora, o quiabo, a batata doce, a batatinha, o feijão andu, o jiló, o amendoim e a abóbora 

d’agua também eram cultivados de maneira simultânea, porém, sobre esses produtos o dono 

do terreno, caso fosse no sistema de parceria, não cobrava o arrendo sobre a colheita. Estas 

últimas espécies citadas possuem um curto ciclo de vida, produzem em poucos meses. Netas 

lavourasera comum cultivar o feijão da seca, plantado em fevereiro e colhido em maio e o 

feijão da meia água, que plantado em janeiro produzia em março. 

Acana e a mandioca só eram cultivadas na lavoura no caso da posse da área 

cultivada pertencer ao próprio lavrador, uma vez que nas terras cultivadas no sistema de 

parceria, assim que o milho e o feijão eram colhidos, as glebas eram devolvidas para os seus 

proprietários. Ocasião da soltura do gado para pastar nas áreas antes destinadas as lavouras. 

Como essas duas espécies vegetais, cana e mandioca, demoram um período de tempo maior 

para produzir, cerca de dois anos, era comum serem cultivadas apenas nas terras que 

pertenciam ao próprio lavrador ou ao fazendeiro. Não sendo hábito o cultivo de ambas em 

terras de parceria. Os entrevistados afirmaram que somente em alguns poucos casos, quando o 

proprietário tinha consideração e carisma pessoal pelo lavrador, ele permitia o cultivo desses 

dois gêneros em roças de parceria. 

Na lavoura todo o grupo familiar trabalhava ao longo do processo de produção, 

sendo comum períodos em que, por meio do mutirão ou da troca de dias de serviço, em uma 

mesma roça mais de um grupo familiar trabalhava. A capina era época de maior necessidade 

de braços na lavoura, nessa ocasião era comum formas de ajuda mútua entre os lavradores, 
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tanto em terras de parceria como de posse privada. Os mutirões, assim como a troca de dias de 

serviço, eram práticas adotadas com frequência nessa etapa do manejo da lavoura. O início do 

verão e fim da primavera eram períodos de chuvas intensas e prolongadas, o que contribuía 

para que o mato crescesse rapidamente. Nas palavras da entrevistada Doralice Paulino, 61 

anos: “era na capina que trabalhava mais gente, que trocava dia, que fazia mutirão, o galo não 

podia cantar na roça não, se o janeiro entrasse com mato na roça, ela não dava nada não”. A 

fala apresenta aspectos como a necessidade da capina no período de maior quantidade de 

chuvas e sua associação à simbologia da noite de natal, “missa do galo”, ficam evidentes. 

Da lavoura (FIG.12), do milho e do feijão, que constituíam a base da alimentação 

local, eram produzidos, sobretudo, o fubá de milho e o feijão cozido. Na roça também eram 

cultivados outros gêneros de relevância na dieta alimentar dos moradores do bairro. 

Principalmente as “misturas” como: abóbora, quiabo, batata doce, jiló, batatinha e feijão andu. 

Quando a cana e a mandioca eram plantadas na lavoura, da primeira era produzida a cachaça, 

a rapadura, o melado, a garapa e o caldo da cana, que era consumido depois de fervido, puro 

ou misturado com café. Já a mandioca possibilitava a produção de farinha e goma, sendo uma 

parte consumida pela família quando cozida, além de ser utilizada como alimento dado ao 

porco. 

A cana, a mandioca, o milho e o feijão, além de serem cultivados objetivando o 

consumo da família camponesa ao longo de todo o ano, garantindo assim a sua subsistência, 

já colhidos ou in natura, representavam, sobretudo os dois últimos, importante forma de 

capitalização e estabelecimento de relações comerciais. Uma parte da colheita, ou da 

produção de seus derivados, era comercializada. Dessa forma o lavrador podia adquirir 

ferramentas, tecido, querosene, assim como gêneros alimentícios como o sal, macarrão, 

banha, toucinho e arroz. Ou mesmo era o que garantia seu poder de endividamento no 

comércio local nos períodos de maior escassez de alimento. Realidade comum mesmo no caso 

do lavrador que cultivava no sistema de parceria. O entrevistado Sebastião Fabiano, 56 anos, 

relata:  

Milho a gente colhia, colhia até sessenta carga de milho, só que pai costumava pegar 
emprestado uma carga de milho pra pagar duas, as vezes pegava até dez pra paga 
vinte, a família era grande, nove filho, muita gente pra comer, se não tinha. As vezes 
quando colhia o milho já estava devendo ele quase todo e não ficava com quase 
nada. 
 

O relato anterior contextualiza bem como a lavoura, mesmo antes de colhida, em 

alguns momentos permitia o acesso do lavrador ao alimento, ainda que via endividamento 

sobre o que seria colhido.  



98 

 

No que se refere às técnicas de cultivo e ferramentas utilizadas, predominava o 

uso de formas e instrumentos rústicos como a coivara, a enxada, a foice, o enxadão, o facão e 

o machado, entre outros. A adubação ocorria por meio da utilização de recursos do próprio 

meio, nas lavouras de parceria o esterco do boi, restos do mato da capina, as sobras do milho e 

feijão do cultivo anterior e a cinza proveniente da queima do mato da roçada eram as 

principais formas. Já nas propriedades menores a primeira técnica de adubação não era 

utilizada, pois somente as famílias mais abastadas possuíam gado.   

Figura 13- Troca de dias de serviço durante a capina na lavoura de parceria, Sirivela, 2010 

 

       Fonte: Acervo do autor. 

Na dieta dos moradores do bairro, o café da manhã (consumido por volta das 

cinco horas) também denominado “tirijum”“desjejum” ou “tirajejum”, era composto de fubá 

suado (com maior frequência), batata doce, angu da sobra da janta, inhame cozido, mandioca 

cozida, massa de mandioca, beiju de mandioca, punhado de farinha, banana assada, caldo de 

cana fervido, puro ou misturado com café, e banana. Estes itens variavam e eram consumidos 

separados e alternados, a única coisa que se consumia cotidianamente era o caldo da cana 

fervido, com café ou puro. Dois entrevistados se referiram a “angu casado”, consumido tanto 

no almoço e jantar como no café da manhã, sendo composto por uma mistura de fubá de 

milho com farinha de mandioca, o mesmo era consumido em períodos de escassez de fubá. 

Outras duas moradoras mencionaram a “farinha do céu” que era uma mistura de gordura, 

rapadura, sal e farinha de mandioca, porém estes dois últimos itens eram consumidos de 

maneira esporádica, já os primeiros citados integravam o cardápio cotidiano. 
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Em relação ao almoço e ao jantar, o angu em primeiro lugar, acompanhado do 

feijão e de alguma mistura, constituíam os itens da dieta do dia a dia. Da lavoura para o café 

da manhã vinha sobretudo o milho, além da batata doce, e mesmo a cana e a mandioca em 

alguns casos. Já em relação ao almoço, o milho e o feijão, consumidos como já dito na forma 

de angu e cozido, respectivamente. Algumas espécies de legumes e raízes consumidos como 

“mistura” eram aí cultivados: o quiabo, a abóbora, o feijão andu, a batatinha, a batata doce, 

por vezes,a mandioca. O arroz não era um gênero que integrava a dieta alimentar local, sendo 

consumido apenas em algumas ocasiões, embora era comum uma ou outra família cultivá-lo. 

O arroz plantado na região era denominado “arroz preto”, para consumi-lo era preciso socar 

no pilão para tirar a casca. Porém, o tamanho da lavoura assim como a produção era exígua. 

Dona Luiza Marilac Araújo, 78 anos, relata que um senhor conhecido da família sempre dizia 

em relação ao seu pai: “Clóvis é o homem mais rico daqui, ele come macarrão no almoço e 

arroz na janta. Não era comum o povo ter o arroz e o macarrão para comer”. A entrevistada é 

filha de família camponesa.  Além do arroz, o macarrão também não era consumido no dia a 

dia, inclusive alguns entrevistados fizeram referência a esses gêneros como “comida de rico”, 

como bem disse dona Luiza. 

Era uma constante a escassez de alimento, não havia abundancia de gêneros.  O 

milho e o feijão tinham que garantir a alimentação do grupo familiar por um longo período, 

além do que uma parte era comercializada para adquirir outros gêneros. As famílias eram 

numerosas, não havia oferta suficiente de emprego remunerado e a condição de estagnação 

econômica da região contribuía para esta realidade. Muitos entrevistados relataram, 

principalmente os mais idosos, que muitas vezes só tinham para comer o angu, ou só a 

samambaia ou o só ora-pro-nobis. No angu se misturava, ou se fazia para acompanhá-lo, 

folhas e verduras do quintal, da horta, do campo ou do mato.       

Em muitas respostas há falas que remetem a longos períodos de escassez como 

afirma Doralice Paulino, 61 anos: “as vezes a gente fazia a samambaia outra hora o 

“pornobis”, ou mesmo o angu, fazia na gordura do sapo”. A entrevistada esclarece que a 

expressão “gordura do sapo” (Apêndice D) quer dizer que você fazia puro, somente misturava 

com água o fubá ou o vegetal, cozido assim sem sal, sem gordura, sem acréscimo. Outro 

entrevistado, Luís Brandão, 60 anos, afirma que: “pra comer angu, isso quando ainda tinha o 

fubá, milho era pouco, a família grande, muitas vezes a gente tinha que apelar pro paiol do 

chão”. “Paiol do chão” (Apêndice D) faz referência a mandioca, segundo ele, um alimento 

que garantiu a sobrevivência de muitas famílias visto que, na maior parte das vezes, o milho e 

o feijão colhido não davam para alimentar a família até a próxima colheita.  



100 

 

Outro espaço de produção e obtenção do alimento importante era o quintal, aí 

eram cultivadas frutas como manga, abacate, laranja da terra, laranja, mamão, marmelo, 

limão, pitanga, goiaba, jabuticaba, maracujá, banana, ou seja, espécies nativas ou não, mas 

que se adaptaram facilmente ao meio físico da região. Estas espécies obedecem aos ciclos das 

estações do ano para produzir, sendo tal produção alternada, o que garantia o abastecimento 

da família em períodos variados. As frutas eram consumidas de maneira in natura ou 

transformadas em doces, sobretudo o marmelo e a laranja da terra. A banana, além de ser 

consumida madura, verde era ingrediente de sopa ou massa de angu, que nos períodos de 

escassez foi um importante complemento da dieta alimentar. Em alguns casos, quando a 

produção de frutas era maior do que a necessidade de consumo da família, era recorrente a 

troca com os vizinhos, tanto quanto a venda para tropeiros da região. 

No quintal era plantado feijão andu, inhame, urucum, cará de corda, fava, cariru 

de veado, quiabo, chuchu e ora-pro-nobis, importantes itens da dieta local, Doralice Paulino, 

61 anos, relata: “tudo, a maioria das coisas de comer dependia do ora-pro-nobis, porque se 

largar só a água ela não engrossa o caldo, o ora-pro-nobis junta aquela baba pra aumentar”. O 

consumo desta planta era comum, sobretudo como mistura ou mesmo para engrossar o caldo 

do fubá, ou da farinha de mandioca, o chamado angu branco na região. Algumas plantas 

medicinais e ornamentais também eram cultivadas no quintal. O café, a cana e a mandioca 

também possuíam aí sua porção, da cana vinha o caldo consumido diariamente no café da 

manhã, sua plantação não podia ser muito distante da casa, ou mesmo da engenhoca, devido 

ao consumo cotidiano. Como o tamanho dos quintais era reduzido, tanto o número de espécies 

frutíferas plantadas como as áreas destinadas ao plantio da cana, mandioca e caféeram 

pequenos. 

Nas casas da região o quintal (FIG. 14) também constituía o espaço de criação de 

aves e animais de pequeno porte, o galinheiro assim como o chiqueiro aí estavam localizados. 

A criação de porcos não era grande, poisa obtenção de alimento para suínos era uma 

dificuldade, cada família criava normalmente apenas um animal. Sendo, geralmente, 

mandioca, abacate, abóbora, milho, chuchu, banana cozida, angu de farinha de mandioca e 

inhame os principais gêneros que alimentavam os porcos. Quanto à criação de suínos, essa era 

uma das poucas formas em que a família camponesa tinha acesso a carne. Um costume em 

todo o bairro era a distribuição de pequenas partes da carne do porco e do seu toucinho entre 

parentes e vizinhos após o abate. Tal procedimento garantia o abastecimento alimentar de 

carne de porco para todo o grupo de vizinhança. No bairro as denominações que aparecem 

para essa porção compartilhada são “guisado” “presente” e “ folha”. Este gesto constitui uma 
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das principais manifestações da reciprocidade e das relações de troca entre as famílias 

camponesas. Aldair Lúcio, 62 anos, relata que: “era um guisadinho pra cada um, tinha vez já 

de papai partir até dezoito guisado, já teve vez de papai repartir o porco quase inteiro, era um 

guisado pra um, um guisado pra outro, esse é para compadre fulano, esse é para a comadre, 

era assim”. 

 Em outros relatos aparecem situações em que as famílias criavam o porco a meia, 

ou seja, no sistema de parceria. Uma dava o porco e a outra o alimentava, quando o animal era 

morto, a carne era dividida ao meio ficando cada família com uma banda. Comum também 

eraduas famílias vizinhas comprarem o porco e criá-lo em sociedade, após o abate, cada uma 

ficava com uma parte igual. Quando indagados se nesse caso também havia a distribuição de 

pedaços da carne do porco entre parentes e vizinhos, todos afirmaram que sim. 

Figura 14- Quintal: vista parcial com chiqueiro suspenso e paiol ao fundo, 2018. 

 

       Fonte: Acervo do autor. 

Do porco, após abatido, toda a sua carne, vísceras e miúdos eram aproveitas, a 

gordura e o toucinho, além de itens muito apreciados pelos habitantes da região, constituíam 

produtos básicos da dieta alimentar local. A fala de uma entrevistada Doralice Paulino, 61 

anos, confirma essa realidade: “do porco aproveitava tudo, só não aproveitava a bosta e o 

dedão do pé, o resto: bucho, tripa, tudo era aproveitado como comida”.  

A criação de galinha também era comum em todos os quintais, o número de 

espécies era reduzido e tanto doenças como bichos do mato eram ameaças constantes. O 

consumo de ovos e da carne era esporádico, sendo o primeiro um item consumido com maior 

frequência do que o último. Há relatos de que em períodos de escassez era recorrente o abate 
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de franguinhos ainda bem pequenos para misturar ao angu ou ao ora-pro-nobis. Já a carne de 

frango era associada a períodos de aniversários, visitas ou domingos, sendo o consumo desta 

carne no passado relacionado a essas ocasiões. 

Nas tarefas executadas no quintal tanto o homem quanto a mulher participavam, e 

também pessoas de diversas faixas de idade, uma vez que, além de espaço de produção do 

alimento o quintal é também um espaço de sua transformação e armazenagem. Nele estão 

situados: a coberta de lenha, o pomar, o paiol, a casa de farinha, o galinheiro, o chiqueiro, a 

engenhoca, a área de lavar roupa, o quarto de ferramenta e o forno. 

No quintal são produzidos o café ea cana, itens que compunham o café da manhã 

local. O caldo da cana fervido, puro ou misturado com o pó de café, era consumido 

diariamente. Nesse espaço eram obtidas outras “misturas” importantes, consumidas junto com 

o angu, e mesmo com o feijão, como: ora-pro-nobis, cará, inhame, fava, chuchu, umbigo da 

bananeira, ovo, carne de porco, toucinho, gordura, carne de galinha e mandioca. As frutas aí 

cultivadas, por produzirem ao longo de todo o ano, e pelo fato das espécies serem 

diversificadas, funcionavam como importante complemento alimentar, principalmente em 

períodos de fartura da produção de manga, jabuticaba, abacate, goiaba, laranja e banana. 

Planta de quintal, e também do mato, era o arbusto Fedegoso, conhecido no bairro como café 

fedegoso. Era comum esse ser cultivado no quintal, sua semente era torrada e dela era feita 

um pó semelhante ao do café, nos períodos de escassez era consumido misturadoao caldo da 

cana fervido. 

A horta (FIG. 15), ao considerar a sua localização, está situada no interior do 

quintal. Contudo, em função de sua importância como espaço de produção de alimentos, no 

contexto dessa pesquisa, essa será analisada de maneira separada do quintal enquanto espaço 

produtivo. De acordo com alguns entrevistados, a disponibilidade de água era um fator 

importante na definição da sua localização. O seu tamanho reduzido estava diretamente ligado 

a essa condição. Para separá-la dos outros espaços seus limites eram definidos com cercas de 

garrancho (Apêndice D) de madeiras do mato. Assim nem aves nem animais domésticos 

tinham acesso ao seu interior. 
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Figura 15- Espaço de produção: horta 

 

       Fonte: Acervo do autor. 

Na casa das famílias residentes no núcleo adensado a horta localizava-se nos 

limites do próprio quintal. Em algumas localidades mais distantes, além de se situarem no 

quintal, era comum a horta ser cultivada em locais próximos ao leito dos córregos, em áreas 

com ambiente mais fresco, onde era possível cavar um pequeno buraco no chão para ter 

acesso à água subterrânea. Desse modo ficava mais fácil aguar, uma vez que não existia água 

encanada (nem nas casas do núcleo adensado nem nas situadas nos seus arredores) até a 

década 1980.  

Na horta eram cultivadas verduras e legumes que integravam o cardápio local 

como “misturas”, gêneros que acompanhavam o angu, e também o feijão, no almoço e no 

jantar. Era comum o consumo cotidiano somente do angu de milho nessas refeições, visto que 

o feijão não era consumido diariamente, sendo esse hábito mais frequente somente em 

períodos após a colheita. Entre as espécies plantadas podemos citar como exemplo: couve, 

serralha, azedinho, almeirão, jiló, ervilha, cenoura branca, alho, cebola, chuchu, almeirão, 

taioba, fava, pimenta, repolho, tomatinho, vagem, alface, salsa, algumas ervas medicinais de 

menor tamanho e temperos (favaquinha, hortelã, erva doce). 

Na horta o trabalho era predominantemente feminino, às vezes os mais jovens 

também executavam algumas tarefas. Por ser um lugar de manejo mais simples, menor 

extensão e que exige menos esforço físico, não era comum muitas pessoas trabalharem juntas. 

Enquanto espaço de sociabilidades, na produção esta era bem pequena. Estas ocorriam com 

maior frequência nos momentos antes e após o processo produtivo. A troca de mudas, 



104 

 

sementes e mesmo verduras e legumes colhidos aconteciam e tinha a função de abastecer o 

grupo de vizinhança desses gêneros.  

Assim como a lavoura e o quintal, tanto em relação às espécies cultivadas como 

em relação aos períodos de maior trabalho e ocupação, também na horta estes se alternavam 

no decorrer do ano de acordo com o calendário agrícola e as estações do ano. Normalmente o 

número de espécies cultivadas e a concentração dos períodos de ocupação eram maiores no 

período da seca. Uma grande quantidade das verduras, assim como alguns legumes, possuem 

seu período de maior produção nessa estação. A couve, a serralha, o tomatinho, o almeirão, a 

alface, são alguns exemplos desses gêneros que abasteciam as famílias lavradoras 

principalmente no inverno. Algumas espécies como o alho e a cebola produziam em maior 

quantidade e se destinavam tanto ao consumo do grupo familiar como ao comércio local. 

Estes dois itens eram entre os cultivados na horta os que geralmente eram comercializados 

pelo lavrador. 

Quanto às técnicas e ferramentas utilizadas, estas eram tradicionais e muitas eram 

semelhantes às utilizadas no manejo da lavoura e mesmo do quintal. Todas eram baseadas na 

força braçal e em conhecimentos transmitidos pelos mais velhos. As sementes e mudas 

tinham origem na própria horta e era costume a pessoa guardar sementes, ou mesmo manter 

mudas, de um ano para o outro. Doralice Paulino, 61 anos, relata: “na horta, da própria planta 

tirava a planta que você ia plantar’’. A adubação era natural, feita com o resto das folhas e 

galhos da capina, não era comum o uso de esterco de boi como adubo. Alguns entrevistados 

mencionaram que o cisco proveniente da varredura da casa e do quintal, muitas vezes era 

queimado e utilizava-se essa cinza para adubar o solo da horta. Quanto a produtividade todos 

afirmam que o solo produzia bem mais naquela época. 

O que denomino nessa pesquisa como campo e mato compreendem os espaços 

naturais e não domesticados. Aqueles locais formados por espaços em que a ação antrópica é 

mínima e não alterou a configuração ecológica da paisagem natural original. No bairro rural 

de Milho Verde, até a década de 1980, estes espaços abrangiam cerca de dois terços da 

paisagem local, sendo formados por áreas de campo rupestres, de cerrados e de matas semi 

decídua ou ciliar. O campo na compreensão dos entrevistados abrange as áreas com bioma de 

campo rupestre em que predomina vegetação herbácea, e também compreendem as porções 

que alternam vegetação rasteira e arbustiva. Assim, os lugares com bioma de cerrado e 

cerradão, conhecidos na região como “Carrasco’’, na percepção local estão dentro da área que 

os moradores do bairro classificam como “campo’’. Na verdade, ao indagar os entrevistados 

sobre o alimento extraído de um ou outro bioma, ou os limites entre uma formação vegetal e 
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outra, as respostas mostraram-se imprecisas e muitos se confundem sobre a delimitação e a 

separação de ambos. Na proposta dessa análise, tanto as áreas de carrasco como as de campo 

rupestre serão consideradas como “campo’’, sobretudo, no que se refere ao processo de 

obtenção da subsistência do grupo familiar. 

Já as áreas identificadas pelos habitantes do lugar como “mato’’ agregam as áreas 

com mata ciliar, e as situadas nas vertentes, cabeceiras e encostas íngremes, além daquelas 

localizadas no divisor de água ou em vales fechados. Nesse bioma predominam as espécies de 

porte arbóreo e arbustivo, a densidade é maior e também a biodiversidade é grande. Ambos 

espaços, campo e mato, em relação a posse da terra apresentavam no passado relação variada. 

Alguns trechos situavam-se dentro de propriedades privadas, outros em locais de posse, 

porém, a maior parte era composta por terras devolutas e de uso comum. Principalmente, pelo 

fato de não constituírem reservas de solos férteis para a agricultura. Nesse contexto 

enquadrava-se a Várzea do Lajeado, parte da Serra do Ouro, o cume dos divisores de água, e 

um extenso trecho nas margens da estrada em direção a Capivari e a São Gonçalo do Rio das 

Pedras. Estes últimos locais, todos cobertos por áreas de campo rupestre. Na região eram 

identificadas como campo. 

O campo como Espaço do Comestível oferecia complemento alimentar 

importante na dieta do camponês lavrador. Nesse espaço eram obtidos gêneros como a carne 

proveniente da caça e da pesca, e a coleta de frutos, folhas e raízes. Em uma condição de crise 

econômica que o bairro vivenciou por quase dois séculos, ocorreu uma integração 

considerável entre o morador local e o meio natural. A sua subsistência, assim como os seus 

meios e modos de vida, no decorrer de um pouco mais de dois séculos, estiveram 

intensamente interligado a natureza. Atividades como a caça, a pesca e mesmo a coleta de 

frutos, folhas e raízes, em função da alimentação, sempre foram muito presentes no cotidiano 

de seus moradores.  

Das espécies vegetais existentes no campo e classificadas como comestíveis 

estavam: pequi, murici, bostinha de tatu, araçá, carinha de veado, gabiroba, mangaba, jequi, 

quiabo da lapa, croá, gondó, lobolobro, araticum do campo, coco do mato, marmelada, sangue 

de cristo, dom bernado, come calado, couve do brejo, entre outras. Frutas, caules e folhas que 

eram utilizadas como alimento pelos moradores da região. Estas plantas produziam o 

considerado comestível em períodos distintos, o que permitia a obtenção de alimentos 

variados provenientes desse espaço ao longo de todo o ano. As técnicas de extração também 

eram diversificadas assim como o modo de prepará-las. Muitas plantas consideradas 
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medicinais estão neste espaço e sua utilização como remédio, tanto para os membros da 

família como para os animais domésticos, era constante. 

O campo oferecia também possibilidades de caça, e a carne proveniente desta 

atividade era um importante na alimentação local. No campo caçava-se aves como: nhambu, 

pombão,  juriti, codorna, siriema, fortuna, rolinha, e animais de pequeno portecomo: tatu, tiú, 

caxinguelo, gambá, rato do mato, coelho, preá, paca e veado. Uma entrevistada relatou que 

até um tamanduá eles já mataram enquanto caça no bairro. Para capturar as aves menores era 

comum o uso de arapuca, já para pegar as aves e os animais era mais utilizado o Mundel 

(Apêndice D). Todos entrevistados afirmaram que armar o mundel e buscar a caça depois de 

um período era muito comum. A caça com cachorro também era um hábito recorrente, quanto 

ao uso de arma de fogo apenas um entrevistado mencionou. Nas entrevistas as pessoas 

deixaram bem claro que a caça era constituída principalmente de aves e animais de pequeno 

porte, espécies típicas dos biomas de cerrado e campo rupestre. Em relação à carne de caça, 

sobretudo de animais maiores como tatu ou paca, foi comum relatos de distribuição do 

guisado entre os vizinhos e familiares. 

No campo nascem as sempre-vivas e também outras flores do campo, são espécie 

consideradas ornamentais e o seu comércio na região é antigo. O extrativismo vegetal 

constitui uma atividade econômica relevante para as famílias lavradoras da região. As flores 

são colhidas no campo no período que vai de março a maio. Juntamente com o trabalho na 

lavoura os membros da família estão simultaneamente ocupados no extrativismo vegetal. 

Assim, nessa parte do ano, eles desenvolvem ambas as funções. O comércio de flores foi 

mencionado como positivo pelos entrevistados, a maior parte relatou que, embora o volume 

da produção e a quantia paga fossem pequenas, o pagamento ocorria em dinheiro e esta era 

uma das poucas formas de acesso ao capital moeda. Isso permitia ao camponês comprar além 

de alguns gêneros alimentícios, produtos manufaturados como: roupas, tecido, sapato, 

produtos de higiene e beleza como perfume, sabonete, etc. Nessa atividade assim como na 

lavoura eram ocupados homens e mulheres de todas as faixas etárias. 

Tanto no campo como no mato estão situados os cursos de água da região, estes 

por sua vez ofereciam possibilidade de pesca. Era comum o consumo de peixes como: 

mandim, traíra, lambari, matrixã, piau, curimatã, bagre e até mesmo jia. Nesses locais 

acontecia também o extrativismo mineral, sobretudo, a extração de diamantes. Esta acontecia 

com maior intensidade no período que vai de março a agosto. Na maior parte do ano essa 

atividade era desempenhada paralela a agricultura e a coleta de flores. Assim como a coleta de 

flores a mineração produzia pouco em termos de volume extraído e capital. Geralmente o 
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diamante era comercializado em troca de gêneros alimentícios com 

compradores/comerciantes locais. Muitas vezes o lavrador já estava endividado no comércio 

local e a pedra era constantemente desvalorizada pelos compradores. No caso do bairro de 

Milho Verde, apenas duas pessoas monopolizavam esse negócio. 

                 O mato era uma importante reserva de fonte de energia e de matéria-prima. Neste 

espaço eram extraídas: lenha, madeira, palhas e plantas medicinais, assim como algumas 

frutas, caça e folhas consumidas como alimento. Em relação às espécies vegetais, como 

exemplo cito: samambaia, jatobá, gondó, acaba janta, coco do mato, cococuti, mané gambelo, 

embaúba, samambaia-uçu, mangarito e mangalo. Já a caça, como afirmado pelos 

entrevistados, nesse ambiente esta era mais farta do que no campo. Neste habitat era mais 

fácil capturar aves e animais como: juriti, tiú, sabiá, caxinguelê, tatu, paca, pombão, coelho, 

rato do mato, nhambu, jacu. 

Na dieta alimentar local, como é possível constatar, uma parte considerável da 

carne e das “misturas” que complementavam a sua alimentação cotidiana tinha sua origem 

nesse espaço. Como “mistura’’ a carne proveniente da caça, folhas, frutas e raízes aí obtidos 

compunham as refeições. Principalmente gêneros como a samambaia, o gondó, e a embaúba, 

eram alimentos consumidos diariamente no almoço e no jantar. Seja misturado no angu de 

milho ou de farinha, seja puro, misturado com água, sal e cozido. Alguns moradores do bairro 

relataram essa grande dependência em relação a estes gêneros extraídos no mato e no campo, 

e como eram importantes na alimentação pelo fato de estarem disponíveis e acessíveis no 

meio natural. Como já dito, devemos pensar essa realidade em um contexto de grave 

estagnação econômica na região. Muitas vezes em períodos de grande escassez esses eram os 

únicos meios de subsistência disponíveis.  

Duas falas retratam bem essa condição. Dona Zélia, 64 anos, nascida no Baú, 

relata: “ a gente não comia muito gostoso não, mais a gente comia. De primeiro era muitas 

vezes samambaia sem gordura, fedia cachorro molhado, por isso não gosto de samambaia até 

hoje. Nem de samambaia, nem de pornobis, nem de gondó.” Outra entrevistada, Creusa das 

Graças, 65 anos, disse: “ tinha é que dá graças a Deus quando tinha alguma coisa, muitas 

vezes num tinha nada pra comer, aí tinha que sair pra catar uma samambaia, pega um gondó, 

arma mundel, era assim, senão não tinha o que come.” 

Nesse contexto vale dialogar com Poulain (2003) em relação a uma outra 

dimensão do Espaço Social Alimentar que é o Espaço da Diferenciação Social. Lógico que 

existiu, e ainda existe, uma distinção entre a dieta alimentar das famílias mais pobres do 

bairro e as mais abastadas. Esta diferença embora existente não era grande, restringiam-se a 
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fatores como maior diversidade dos itens e também a quantidade. Era comum em todas as 

famílias o consumo de angu e do feijão como sendo a base do jantar e do almoço. Na maioria 

das vezes, como as famílias eram maiores, a comida de ambas as refeições sempre era nova, 

feita a cada vez em que os membros da família fossem se alimentar.   

Nesse contexto a população do bairro era composta por um grupo de famílias, que 

compunham a maioria, viviam da pequena produção de subsistência residindo em localidades 

mais afastadas do bairro, ou mesmo na periferia do núcleo adensado. Um outro grupo, 

composto por poucas famílias, eram os proprietários das melhores terras, viviam da lavoura 

de subsistência, do arrendo pago sobre suas terras no sistema de parceria e do comércio de 

gêneros agrícolas, ou manufaturados. Alguns proprietários também comercializavam 

diamante. O cardápio das famílias mais carentes tinha como alimento cotidiano nas refeições 

o angu de milho. Nos períodos de maior escassez era comum o consumo de angu casado ou 

do angu branco. O primeiro feito com farinha de mandioca misturada ao fubá, já o segundo 

consistia em um angu feito de farinha de mandioca e água. 

O consumo de feijão por estas famílias não era cotidiano, sendo maior no período 

após a colheita. Da caça vinha a carne de aves e animais de pequeno porte, o consumo desta 

também não era comum no dia a dia. As “misturas” eram compostas, sobretudo, de folhas e 

legumes da horta, da lavoura, do campo e do mato. Como exemplo: couve, grelo de embaúba, 

samambaia, serralha, botão de quiabo, abóbora, batata doce, inhame, gondó, umbigo da 

bananeira, lobro-lobro e outros citados anteriormente. O consumo de carne de porco era bem 

esporádico e muitas vezes as relações de troca e de reciprocidade é que garantiam o acesso a 

esse item. Quanto ao consumo de carne de boi, os entrevistados afirmaram que essa era uma 

coisa rara. Entre os mais carentes, estes afirmaram que só comiam carne de boi quando o boi 

ou a vaca comia erva venenosa no mato. Nessa ocasião é que o dono mandava a população ir 

lá e extrair a carne do animal morto. Doralice Paulino relata: “pra comprar a carne de boi o 

pobre não aguentava comprar, pra comer a carne de boi, pobre comia a carne do boi ervado”. 

Entre os entrevistados a maioria relatou o mencionado antes. 

 Entre essas famílias, no que se refere a sua dieta alimentar, o comum eram três 

refeições diárias a maior parte do ano. O café da manhã as cinco, o almoço às nove e meia ou 

dez horas, e o jantar entorno das quatro. Somente uma parte do ano era comum a merenda ao 

meio dia, sendo composta por frutas, angu doce, batata doce e mandioca cozida ou mesmo 

angu ou só o café com caldo de cana fervido.  

                  Cerca de noventa por cento dos entrevistados dizem que era comum as pessoas 

trabalharem e receber em troca do dia de serviço apenas uma pequena quantidade de alguns 
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gêneros alimentícios. Em seguida alguns relatos confirmam essa realidade; “Era comum o 

povo sai de manhã pra trabalha pra ter um punhadinho de farinha no fim da tarde” (Doralice 

Paulino, 61 anos). “Trabalhava de dia pra comer de noite” (Arlita, 93 anos). “Igual  tá ela aí, o 

marido dela, que é meu sogro, e muita gente daqui, ia trabalhar pros outros com o saco 

debaixo do cabo da enxada. Você trabalhava de dia e de tarde você vinha trazendo um 

tiquinho daquele alimento que você precisava. Um pouquinho de farinha, de fubá, outra hora 

macarrão, feijão”( Luiz Brandao, 60 anos). 

Todo o contexto mencionado anteriormente nos permite afirmar que uma parte 

considerável do cotidiano dos moradores do bairro girava entorno do processo de produção e 

obtenção do alimento, seja na lavoura, no campo, na horta ou no quintal, ou em atividades 

como o garimpo de diamantes e a coleta de sempre-viva. A escassez e a dificuldade em obter 

o alimento, sobretudo em função da condição de estagnação econômica, e também devido ao 

grande número de membros de cada grupo familiar, eram fatores que moldava o cotidiano do 

lavrador camponês nesse aspecto.  

Já entre as famílias mais abastadas do bairro, que constituía um número muito 

pequeno quando comparado ao total da população, apesar dos itens da dieta serem os 

mesmos, a quantidade e a variedade eram maiores. Enquanto entre as famílias mais carentes o 

consumo de arroz e de macarrão era muito esporádico, nessas famílias esse hábito era mais 

comum. Quanto ao angu e ao feijão, estes eram consumidos cotidianamente e com fartura.  

Esses gêneros eram servidos acompanhados de misturas como verduras, legumes, carne, 

sempre essas compunham as refeições. Entre essas famílias proprietárias das melhores 

reservas de solos, o consumo de carne de porco ou mesmo boi era mais constante e o de caça 

era menor. No que se refere ao consumo de frutas e legumes esse era maior, porém as do 

quintal e da horta eram mais consumidas pelas famílias mais abastadas do que as verduras e 

frutas do mato/campo. Normalmente as refeições deste último grupo eram compostas por 

maior diversidade de gêneros. Além do almoço e do jantar, era comum o café da manhã e a 

merenda. Esta última sendo composto o seu cardápio de frutas, angu doce, batata doce, café 

de caldo de cana, e mesmo quitanda. A fala de Dona Geralda Francisca, 75 anos, quitandeira, 

retrata bem essa realidade: “ não existia pão, quem fazia as quitandas aqui era Estelina, Hilda 

Barroso e Estela, eram as pessoas mais ricas que faziam, que podia comprar o trigo.” 

Muitos entrevistados mencionaram que nem mesmo a escola oferecia merenda 

para os alunos. Além de caminharem por um longo percurso, os alunos tinham que levar uma 

contribuição do alimento que seria servido como merenda. Também a lenha era proveniente 

desse auxilio. As crianças levavam para a escola do bairro laranja, banana verde, fubá, farinha 
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de mandioca, feijão, somente na década de 1970 o governo passou a oferecer alimento para a 

merenda escolar. 

A reduzida oferta de emprego remunerado, a retração econômica secular, o 

elevado número de membros por grupo familiar, e mesmo as características do meio físico 

local, contribuíram para essa integração do morador do bairro com o meio natural. 

Estabeleceram-se assim fortes laços de sociabilidade entre os membros no processo de 

produção e obtenção de alimentos. Visto que, tanto na lavoura como no quintal, tanto na 

coleta de flores como no garimpo, era recorrente momentos de trabalho individual e 

momentos de trabalho coletivo, executados como estratégias que integravam os meios e 

modos de subsistência do lavrador e de sua família. Esse período de crise e escassez imprime 

em seu modo de vida uma condição de integração com o meio que reflete na organização dos 

seus espaços de produção e na sua dieta alimentar.  

Em relação ao fubá de milho, consumido na forma de fubá suado ou angu cozido, 

este era obtido através do processo de transformação do milho em fubá. No passado todas as 

localidades tinham um ou mais moinhos de pedra. Nestes era produzido o fubá de todas as 

famílias que moravam próximas. No bairro na década de 1980 existiam cerca de 18 moinhos. 

A relação entre o lavrador camponês e o dono do moinho era por meio do pagamento de 

“maquia”, o lavrador pagava ao proprietário um prato de milho para ele moer uma quarta 

(Apêndice E) desse grão. Esse processo não envolvia dinheiro, a maquia existia também em 

relação a produção de farinha de mandioca e cachaça, sendo neste último caso menos comum. 

Quanto a maquia, o dono do mandiocal ou do canavial entrava com o produto e a pessoa que 

fazia a farinha,ou o dono do alambique, entrava com o serviço e a técnica envolvida. A 

produção era paga nesta relação com a metade do total produzido. Dessa forma, por meio da 

maquia ou arrendo, eram obtidos os produtos semitransformados e naturais que faziam parte 

da subsistência da maioria dos moradores do bairro. 

Mais uma vez dialogando com Poulain (2003) ao analisar o Espaço da 

Temporalidade Alimentar, como os períodos da seca e das chuvas eram bem definidos na 

região, o calendário agrícola e o ciclo da rotina de trabalho obedeciam a essa alternância. A 

totalidade dos entrevistados afirmou que no período das águas a obtenção de alimentos era 

muito mais difícil do que no período da seca. Eles argumentaram que no início do verão a 

chuva antigamente era intensa, costumava chover um mês direto. Assim era difícil pescar, 

caçar, o rio enchia não tinha como ir até a lavoura, não tinha como minerar nem mesmo 

trabalhar de forma remunerada. Também era a época de plantio e cultivo, os produtos base da 

dieta local, milho e feijão, só produziam em maior volume após abril e maio, já no período da 
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seca. Nas entrevistas foi comum a frase “quando a goteira pingava na lata a coisa ficava feia”, 

como referência a esta realidade.   

A entrevistada Doralice Paulino, 61 anos, relata sobre a época das chuvas como 

tempo de escassez: 

[…] na chuva, nessa época o milho e o feijão que colheu já acabou, tinha que 
trabalhar pra comprar a comida, o rio estava cheio, não tinha como passar pra ir no 
comércio, rio cheio não tem como pescar, chovendo demais não tem como caçar 
nem tinha como trabalhar pros outros pra compra comida. 

 
Ao analisar o Espaço Social Alimentar do bairro rural de Milho Verde, no período 

em questão, a dinâmica cotidiana da maior parte das famílias era organizada em função da 

produção e da obtenção de alimentos nesses espaços produtivos. Uma relevante dependência 

em relação ao meio naturalpromoveu entre seus moradores uma integração que criou 

estratégias de sobrevivência alternando, ao longo do ano, momentos de maior trabalho e 

ocupação do grupo familiar em cada um deles. Sendo que, muitas vezes, estes eram 

constantemente explorados de maneira simultânea.   

 

5.4 O espaço do comestível e o sistema alimentar dos moradores do bairro da Jacutinga 

 

O bairro da Jacutinga está localizado na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, em uma 

parte bem elevada do interflúvio que divide esta bacia com a do Rio Jequitinhonha. Toda a 

sua área está situada em um vale com altitude entorno de 1200 metros. Este vale possui 

topografia plana na porção que se encontra na área mais baixa, nas margens imediatas dos 

cursos fluviais. Nas vertentes a inclinação é maior e constante, sendo grande a presença de 

afloramentos rochosos. O solo que predomina em todo o bairro é do tipo Neossolo Litólico 

Distrófico, raso, arenoso e ácido.  

O bioma que predomina em todo o bairro é o campo rupestre, sendo comum nas 

margens dos córregos a existência de mata ciliar. Pelo fato de estar localizado em uma área de 

transição, próximo ao limite com o bairro do Condado, aparece um trecho pequeno com mata 

tropical semidecídua.  

O bairro como já mencionado, não possuía um núcleo adensado, todas as famílias 

eram compostas por camponeses lavradores, pequenos proprietários que se dedicavam a 

agricultura de subsistência. A coleta de sempre-vivas e o garimpo também eram atividades 

praticadas pelos seus moradores, porém, exercidas de forma secundária. No bairro a 

estratificação social era mínima e todas as famílias tinham acesso aos quatros espaços 

produtivos (FIG. 16). Geralmente, a horta, o quintal e a lavoura, pertenciam a cada uma das 
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unidades familiar como propriedade privada. As áreas de campo rupestres ou mesmo a mata, 

estas, eram de uso e posse comum. 

Figura 16- Quintal, lavoura e campo 

 

        Fonte: Acervo do autor. 

Em relação à lavoura, esse espaço era destinado a produção de mandioca, milho e 

feijão. Como o solo predominante no bairro não é propicio para a agricultura, as lavouras que 

estavam situadas no fundo do vale possuíam as melhores reservas de solos férteis, aí aparece, 

inclusive, algumas manchas de solo argiloso. Neste local o milho, o feijão, a cana e a 

mandioca se desenvolviam bem e a produção era satisfatória. Contudo, nas lavouras 

localizadas nas áreas de vertentes, a produção dos dois primeiros era menor, e somente a 

mandioca produzia bem. 

Em relação às formas de manejo e as ferramentas empregadas, as utilizadas no 

bairro eram as mesmas dos moradores de Milho Verde. Predominava assim o uso de 

instrumentos de trabalho tradicionais e práticas como a roçada, a queimada e a coivara. Como 

o solo local não é propicio para a agricultura, a dobra era um procedimento realizado apenas 

nas áreas do fundo do vale. O pousio era uma prática recorrente no passado. Quanto às formas 

de ajuda mútua na lavoura, a troca de dias de serviço era comum, dessa pratica participavam 

pessoas de ambos os sexos e de diversas idades. Os entrevistados relataram que não era 

comum a prática de mutirão no bairro. Somente uma entrevistada relatou a existência de 

mutirão na lavoura de parceria no bairro do Condado no período de sua infância (Dona Elsa 

Cunha, 83 anos). 
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Da lavoura para a dieta alimentar os moradores do bairro produziam: milho, 

feijão, mandioca, abóbora, batata, batata doce e quiabo. O milho e o feijão muitas vezes eram 

plantados na forma de parceria no Condado. As melhores reservas de solo massapê existentes 

nesse bairro e a disponibilidade do fazendeiro contribuíam para esse processo. Assim, era 

comum uma parte do ano as famílias trabalharem em suas glebas na lavoura de mandioca, 

milho e feijão na Jacutinga e no Condado na lavoura de parceria de milho e feijão. Como já 

mencionado, sobre esses dois produtos era cobrado o arrendo. O angu de fubá e o angu branco 

de farinha eram a base do cardápio do almoço e do jantar. O feijão era consumido 

cotidianamente somente no período mais próximo a colheita. Na lavoura eram cultivadas 

também as “misturas”, como abóbora, quiabo, batata doce e batatinha, gêneros que 

complementavam as refeições do almoço e do jantar das famílias do bairro. 

A mandioca, por ser uma espécie que melhor se adaptou ao meio natural local, 

além de importante fonte de alimentação, também era uma fonte de renda. Esta planta era 

consumida na forma de farinha, cozida, polvilho e goma. Como a produção era considerável, 

esta gerava um excedente que era comercializado, sobretudo, na forma de goma e de farinha 

de mandioca. Segundo os entrevistados a venda destes dois itens era feita principalmente em 

São Gonçalo do Rio das Pedras e Milho Verde. Por meio desse comércio, os moradores 

adquiriam produtos importantes para sua dieta e que não eram produzidos no bairro, ou, se 

produzido, não abastecia a família o ano todo. Como sal, toucinho, macarrão, arroz e banha. 

Para o café da manhã alguns produtos da lavoura (FIG. 17) eram destinados, uma 

vez que era costume comer mandioca cozida, fubá suado, angu doce, angu branco e batata 

doce nessa refeição. Aliás, no bairro era comum quatro refeições diárias, as cinco horas da 

manhã o café da manhã, “desjejum”, ou “tira jejum”. O almoço as dez, a merenda as treze e o 

jantar as cinco. Quanto ao fubá, no bairro haviam três moinhos e a relação com o dono destes 

para obter o fubá era na forma de maquia. Também era uma característica comum a todas as 

famílias do bairro a produção de farinha de mandioca e goma. Esta última atividade 

geralmente tinha sua unidade de beneficiamento instalada dentro do quintal. Era comum a 

troca de dias de serviço entre famílias, sobretudo mulheres e filhos, na produção de farinha de 

mandioca.  
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Figura 17- Lavoura e campo 

 

        Fonte: Acervo do autor. 

Na Jacutinga o quintal também possuía a denominação de terreiro, nele eram 

cultivadas frutas como: laranja, manga, goiaba, banana, limão, abacate emamão. Outros 

gêneros estavam aí plantados como: chuchu, cana, ora-pro-nobis, inhame, cará e café. Para a 

dieta alimentar, no que se refere ao café da manhã, neste quintal eram produzidos o inhame e 

o cará, que eram consumidos cozidos. O café e a cana ainda integravam essa refeição, era 

costume o consumo do caldo da cana moído, fervido e misturado no café.  Não era recorrente 

o hábito de consumir açúcar no bairro antigamente. Quanto às frutas, assim como em Milho 

Verde, estas obedeciam aos ciclos das estações do ano para produzir, abastecendo a família 

camponesa ao longo de todo o ano. O período da produção de manga, banana, laranja, goiaba, 

é sempre lembrado como época de fartura, funcionando assim como importante complemento 

alimentar.  Vale ressaltar que foi muito mencionado o angu de banana verde como sendo um 

alimento muito consumido, principalmente em períodos de escassez. 

No quintal eram criados o porco e a galinha. Do primeiro era obtida a carne que 

era consumida como “mistura”, não sendo comum o seu consumo no cotidiano. Já a gordura e 

o toucinho eram a base do preparo e itens que integravam o cardápio do almoço e do jantar. 

No bairro era comum a distribuição de pedaço de carne de porco e toucinho com os vizinhos e 

familiares, sendo essa uma das vias de obtenção deste gênero no passado. O consumo de 

carne de porco assim como a de boi era esporádico, alias do boi era comum o consumo 

somente de partes menos nobres como bucho, fato e osso. Estes pedaços eram adquiridos de 

tropeiros que circulavam e comercializavam na região. Os entrevistados mencionaram ser 

comum no passado o consumo de angu de milho ou de farinha feito misturado ao osso de boi.  



115 

 

Neste espaço estava situado o galinheiro, deste vinha a carne e, sobretudo o ovo 

que era consumido com mais frequência, sendo a carne consumida em ocasiões como 

aniversário e domingo. Não era comum o consumo de arroz no cotidiano, o arroz era 

denominado “arroz preto”, sendo a área plantada bem pequena. Quanto ao consumo de 

macarrão, Dona Amada Correia, 59 anos, relata: “o macarrão era comida de rico, depois é que 

virou comida de pobre.”  

A horta como espaço produtivo ofertava verduras e legumes para a dieta dos 

moradores, nesta eram cultivadas espécies como: couve, alho, almeirão, serralha, repolho, 

jiló, cebolinha, pimenta, cebola e cenoura branca. Todos esses gêneros eram consumidos na 

forma de “misturas”, a produção, assim como os períodos de ocupação e trabalho nesse 

espaço, variavam de acordo com as estações chuvosa e seca, sendo maior na época da seca. 

Quem trabalhava na horta eram as mulheres e as sementes e mudas tinham sua origem no 

próprio local. Neste espaço assim como no bairro de Milho Verde, todas as etapas de 

produção, técnicas e instrumentos aplicados no manejo eram semelhantes.  

O campo e o mato constituíam importantes reservas de alimento, deste espaço 

eram obtidas a caça, raízes, folhas e frutas consumidas pelos moradores (FIG. 18). As frutas 

mais comuns eram o quiabo da lapa, a gabiroba, o murici, o coco do mato e o araçá. Raízes, 

caules e folhas como: caratinga, mangarito, samambaia, lobolobrô, gondó e embiruçu, 

também eram extraídos neste espaço. De acordo com o entrevistado Aldair Lúcio, 62 anos: “a 

caratinga é uma planta do mato que já matou muito a fome dos meus pais quando eles 

moravam na Jacutinga”. Os entrevistados afirmam que era comum o consumo da samambaia 

e do gondó no cotidiano, principalmente acompanhando o angu, seja o de fubá seja o branco 

de farinha.   
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Figura 18- Vista parcial do bairro rural da Jacutinga 

  

        Fonte: Acervo do autor. 

Deste espaço vinha a caça, por meio do mundel ou com cachorro, eram capturados 

a paca, coelho, jacú, rato do mato, pombão, preá, mocó, tatu, codorna entre outros animais e 

aves de pequeno porte. Contudo, o consumo de carne proveniente da caça não era comum no 

cotidiano, mesmo que esporádico o consumo desta era um importante complemento 

alimentar. Vale mencionar que neste espaço estavam muitas ervas e plantas medicinais que 

eram utilizadas constantemente. O garimpo e a coleta de sempre-vivas, importantes formas de 

capitalização dos moradores do bairro, eram aí exercidas. Indiretamente do comércio do 

produto obtido nessas atividades eram adquiridos gêneros alimentícios não produzidos no 

bairro. 

Analisando a dimensão do Espaço Social Alimentar, o Espaço da Diferenciação 

Social não apresentava grande diferença, uma vez que a estratificação social era ínfima. Desse 

modo, as famílias apresentavam tanto o número de refeições como os itens do cardápio 

semelhantes. Quanto a dimensão da Temporalidade Alimentar, o período das chuvas foi 

apontado como o de maior carência de alimentos. Assim como em Milho Verde, a chuva 

intensa não permitia a caça, a pesca ou a coleta.  

Quanto as lembranças e percepções do passado em relação à alimentação, há 

lembranças de período de escassez e fartura. A coleta ea produção de frutas ou a colheita do 

feijão e milho foram identificados como momentos de fartura. Porém, a maior parte do ano foi 

percebida como períodos de escassez e dificuldade na obtenção de alimento. Dona Amada 

relata: “às vezes minha madrinha que morava na Chacrinha falava que ia vim visitar a gente, 
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minha mãe ficava doida, porque num tinha às vezes nem pra gente comer, como ia fazer então 

pra ainda servir as visitas”.  

A entrevistada afirma também que no bairro muitas pessoas trabalhavam pra 

outros fazendeiros, ou pessoas da região, sendo comum a remuneração em forma de gêneros 

alimentícios. A fala da mesma confirma essa realidade quando ela relata: “aqui antes muita 

gente trabalhava pros outros o dia todo pra de tarde receber o pó pra levar pra casa”. O termo 

“pó” era usado para definir a remuneração recebida pelo trabalho em forma de fubá de milho 

e farinha de mandioca. Como em Milho Verde, o cotidiano das famílias camponesas do bairro 

era organizado entorno de estratégias objetivando produzir e obter a subsistência do grupo 

familiar. 

 

5.5 Semelhanças e distinções do espaço social alimentar nos bairros rurais de Jacutinga 

e Milho Verde 

 

No que se refere ao Espaço Social Alimentar dos bairros de Milho Verde e 

Jacutinga existiam inúmeras semelhanças entre as diversas dimensões deste espaço. 

Principalmente no que se refere ao Espaço do Comestível e ao Sistema Alimentar estas eram 

bem evidentes.  

Em relação à primeira dimensão, ou seja, ao Espaço do Comestível, em ambos os 

bairros predominavam praticamente os mesmos tipos de gêneros alimentícios no consumo. A 

semelhança das carnes provenientes da caça ou da criação de animais e aves domésticas era 

grande, assim como as raízes, frutas e folhas do quintal, da lavoura, da horta, do campo e da 

mata. Uma vez que, os biomas em que os dois bairros estão situados são os mesmos. Contudo, 

em Milho Verde aparecem áreas com vegetação de cerrado além da mata tropical e do campo 

rupestre, já na Jacutinga o primeiro bioma citado não aparece. Este fato influencia diretamente 

na composição do cardápio do almoço e do jantar, visto que, a diversidade de plantas e 

animais era menor nesse bairro. 

Quanto às plantas que eram extraídas nesses biomas, ou seja, nas áreas de campo 

e mato, em Milho Verde aparecem espécies como o pequi, o araticum, mangalô, bostinha de 

veado, mané gambelo, jequi, a embaúba, espécies que os moradores da Jacutinga não 

mencionaram como alimentos consumidos no passado.  

Dos alimentos que eram produzidos na lavoura as semelhanças existiam desde as 

técnicas de produção, instrumentos e formas de manejo até os gêneros cultivados e as relações 

sociais estabelecidas. As formas de ajuda mútua eram comuns neste espaço, sendo a troca de 
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dias de serviço a forma mais praticada. A existência de mutirão nas lavouras só foi relatada 

em Milho Verde. No bairro da Jacutinga, na lavoura, não foi mencionada a existência dessa 

prática. Apenas uma entrevistada afirmou ter visto mutirão em sua infância nas lavouras de 

arrendo no bairro do Condado. O cultivo no sistema de parceria era comum em ambos os 

bairros, portanto em Milho Verde esta relação ocorria no espaço do próprio bairro, enquanto 

na Jacutinga, esta era praticada em terras do bairro vizinho do Condado. No sistema de 

parceria predominava a mesma relação de produção e a cobrança do arrendo. Em ambos os 

bairros este correspondia à quarta parte da produção. 

Na dieta alimentar predominavam os mesmos gêneros em refeições como o 

almoço e o jantar.  O milho e o feijão correspondiam a base da alimentação dos moradores. A 

mandioca aparece também como importante complemento alimentar nessas refeições assim 

como a banana verde. O angu produzido a partir da mistura destes últimos gêneros com a 

água e o sal era um alimento comum em períodos de escassez. Quanto às “misturas”, 

predominavam as mesmas folhas, raízes e legumes produzidos ou extraídos do campo, do 

mato, da horta, da lavoura e do quintal. A semelhança na composição das misturas em ambos 

os bairros era grande, em função do predomínio do cultivo de espécies idênticas em espaços 

como a lavoura, o quintal e a horta. Assim a samambaia, o ora-pro-nobis, gondó, couve, 

batata doce, quiabo, serralha, almeirão, aparecem como gêneros consumidos como mistura. 

Produtos como o açúcar, macarrão, arroz e carne de boi eram consumidos de 

maneira muito esporádica, na percepção dos moradores foram identificados como “ comida de 

rico” no passado. A carne de porco era consumida de forma mais constante e a distribuição do 

“guisado” entre os vizinhos e parentes era uma prática comum nos dois bairros. Ovos e carne 

de galinha eram consumidos como “mistura”, assim como a carne de porco, porém o consumo 

cotidiano não era comum. 

Analisando o Sistema Alimentar dos dois bairros as técnicas de manejo, os 

instrumentos, as relações de trabalho, e mesmo o beneficiamento eram iguais em ambos os 

bairros. Porém na Jacutinga não era comum a dobra do milho e do feijão como em Milho 

Verde. Quanto ao Espaço da Diferenciação Social, a estratificação maior da população do 

segundo bairro fazia com que a diversidade e quantidade das refeições de um número 

reduzido de famílias fossem maiores do que nas refeições da maior parte dos moradores do 

bairro. Já no primeiro bairro citado essa distinção era mínima, sendo esta dimensão do Espaço 

Social Alimentar mais igualitária. 

No que se refere à Temporalidade Alimentar, o período passado foi percebido e 

apontado com uma época de escassez e dificuldades na obtenção de alimentos. Em ambos os 
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bairros os moradores relataram que era prática constante no passado a pessoa trabalhar o dia 

todo e receber como remuneração gêneros alimentícios. Expressões como as a seguir 

contextualizam o afirmado: “trabalhava e recebia na boca do saco” (Doralice Paulino); “era 

comum você sair pra trabalhar com o saco debaixo do cabo da enxada” (Luiz Brandão); e 

mesmo “trabalhava e recebia o pó no final do dia” (Dona Amada). Assim como em Milho 

Verde, na Jacutinga os moradores também apontaram que o período das chuvas era mais 

difícil no que se refere ao processo de obtenção, ao acesso e a abundancia de alimento. 
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6 CAPÍTULO 3 - MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS: O PASSADO E O PRESENTE,         

O ANTIGO E O MODERNO 

 A noção de tempo é fundamental. A sociedade é atual, mas a 
paisagem, pelas suas formas, é composta de atualidades de hoje e do 
passado. (SANTOS, 1997) 
 

6.1 Mudanças e permanências como fusão e mistura 

 

As transformações decorrentes do contato com outras formas de pensar, novas 

tecnologias, valores, referências e mesmo o acesso ao consumo tem causado modificações nos 

meios e modos de vida dos moradores de alguns bairros rurais no Alto Vale Jequitinhonha. 

Estas estão expressas no cotidiano das pessoas, sendo fácil percebê-las, pois estão presentes 

no vestuário, no mobiliário da casa, nos hábitos, nas formas de produzir, de organizar o 

espaço e mesmo na alimentação. 

Com a intensificação do processo de globalização econômica nas duas últimas 

décadas, os meios de comunicação e as possibilidades de consumo ampliaram-se alcançando 

uma parcela considerável da população. Somado a esse fator, as políticas públicas e 

programas sociais desenvolvidos pelo governo do Partido dos Trabalhadores (PT) (2003-

2016) promoveram melhoria na qualidade de vida e na renda da população em geral, 

garantindo desde o acesso ao ensino superior, casa própria, infraestrutura, alimentação até a 

valorização do salário mínimo.  

As redes e fluxos comerciais também se expandiram e as possibilidades de 

deslocar-se beneficiaram muitos lugares onde antes era difícil o ir e vir até mesmo para chegar 

à sede do município. Com um maior movimento das pessoas, maior acesso aos meios de 

comunicação de massa e melhor renda, muitos estímulos externos a vida do bairro surgem e 

provocam mudanças no cotidiano local. Assim, as sociabilidades principais e estruturantes do 

bairro podem ser afetadas e um processo de desarticulação e metamorfose das suas células 

básicas acontece. 

Facilmente é possível perceber o encontro entre tempos e espaços distintos, uma 

vez que, a penetração do novo no velho não ocorre de maneira abrupta. Esse processo 

acontece de maneira gradual. Atinge o bairro, seus moradores, sua vida social, familiar e 

individual. Há momentos, atividades, relações sociais e lugares de maior e de menor 

intensidade, períodos, formas e funções em que o choque entre objetos, hábitos e valores 

tornam-se mais visíveis ou não. Nesses bairros rurais, a fusão dessas diferenças está presente 

em muitos aspectos da vida cotidiana, a todo o momento o antigo e o novo complementam-se 
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e interagem na vida individual e social dos seus moradores. Milton Santos contextualiza bem 

essa realidade ao afirmar que: 

O momento passado está morto como “tempo”, não porém como “espaço”; o 
momento passado já não é, nem voltará a ser, mas a sua objetivação não equivale 
totalmente ao passado, uma vez que está sempre aqui e participa da vida atual como 
forma indispensável à realização social. (SANTOS, 1997, p.10) 

 

Assim é possível perceber essa mescla de tempos no espaço e no cotidiano das 

pessoas. Se o bairro rural possui um núcleo adensado, o número de pessoas que circulam no 

dia-a-dia é maior. No comércio local as opções de produtos industrializados para consumo 

ampliaram, e mesmo a renda hoje permite comprar mais do que no passado. O número de 

moradores aumentou, e entre esses, a quantidade de jovens e crianças é grande. Novas 

famílias se originaram, outras atividades econômicas apareceram para dinamizar a economia 

local, e como já mencionado, um maior e mais fácil contato com o mundo externo foram 

fatores que transformaram a vida dos moradores e o próprio espaço físico e social do bairro. 

De acordo com Paulino (2006), esse aumento da população do bairro somado ao 

desenvolvimento econômico, e mesmo a intensificação de novas e velhas sociabilidades, 

podem levar ao surgimento de um outro novo bairro a partir de uma determinada porção 

deste. 

Esse contato com o mundo externo e todas as influências da vida moderna não 

atingiu todos os bairros rurais de todo o Alto Vale do Jequitinhonha, ou mesmo o espaço 

interno de cada bairro, de maneira homogênea. Vários fatores determinam se essas influências 

foram intensas ou não. Desde a sua localização e condições de acesso, o surgimento de um 

novo produto capaz de dinamizar a economia local, ou um determinado investimento 

econômico externo, podem impulsionar esse processo. Há bairros em que o ecoturismo, a 

produção de frutas e de gêneros agrícolas objetivando o comércio, a formação de cooperativas 

ou mesmo a instalação de uma mineradora, aceleraram a interação com o moderno, com o 

externo à vida do bairro. Já em outros, a vida permanece pouco alterada e nenhuma grande 

mudança ou influência externa foi capaz de modificar, consideravelmente, a vida individual e 

social dos seus moradores. Muitas vezes, nesse último grupo, fatores endógenos são os 

responsáveis por mudanças e as modificações não decorrem de fatores exógenos. 

O modo de vida e o cotidiano se alteraram em alguns aspectos, novos bens, 

atitudes, profissões, atividades econômicas, formas de construir, lazer, e mesmo novos hábitos 

passam a fazer parte desse dia-a-dia. São nesses aspectos que a visibilidade do novo se 

manifesta de maneira mais intensa. Contudo, muitas das sociabilidades ainda permanecem, e 
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mesmo os valores estruturantes como as relações vicinais, laços de familiaridade e o 

compadrio ainda são responsáveis pelo convívio no bairro. São nessas relações que o antigo 

ainda está fortemente presente, garantindo ainda instituições e sociabilidades como as trocas, 

as formas de ajuda mútua, as festas religiosas e a manutenção dos espaços coletivos.  

No artigo “Tempos e espaços nos mundos rurais do Brasil”, Carlos Rodrigues 

Brandão (2007), nos chama a atenção para a complexidade do “múltiplo e nada uniforme ou 

globalizado mundo rural brasileiro”, ao criar três amplas categorias de ocupação, organização 

e gestão de território. Entre elas, sua análise sobre as características dos espaços rurais que se 

enquadram na concepção de “Rugosidade e modernidade: os espaços rurais onde o tempo é o 

relógio e é o sol”, melhor contextualiza as dinâmicas, espacialidades e as temporalidades dos 

bairros rurais estudados. Essa condição de espaço heterogêneo, com contradições e interação 

de diferenças internas e externas, entre o moderno e o tradicional, fica evidente na análise 

desse autor sobre as sociabilidades e aspectos desse rural vivenciado pelos moradores da 

Jacutinga e Milho Verde nas últimas duas décadas. Pois ainda são presentes nesses bairros e 

persistem: 

[...]formas de vida e de trabalho mais típicas do campesinato tradicional de produção 
familiar. Entre elas, gramaticas sociais que configuram sistemas de valores, de 
identidade e de princípios éticos e étnicos de interação, envolvendo nelas inclusive 
preceitos que regem trocas, vendas e compras. Sistemas tradicionais que prescrevem 
todo um complexo processo de transações de bens e de serviços. Intertrocas 
econômicas parecendo serem apenas comerciais, na verdade são interpessoais, 
afetivas, sociais, simbólicas, antes ou ao lado de serem relações que envolvem 
dinheiro. Pois, bem mais ali do que em esferas bem modernizadas de transações, 
nem tudo o que se produz é consumo, nem tudo o que troca é mercadoria. Mais do 
que nós e com melhores motivos, as pessoas comem comida e símbolos, e trocam 
bens e sentidos de vida (BRANDÃO, 2007, p.54,55). 

 

Ao olhar os quintais das moradias nesses bairros, mesmo que o lavrador não 

desempenhe mais a agricultura como ocupação principal, sua atividade de lavrador está 

presente na forma como organiza esse espaço. Nele ele ainda planta um pouco de tudo, dos 

gêneros alimentícios do próprio quintal, da lavoura, da horta e mesmo do campo/mato. Desse 

espaço ainda retira e produz parte do alimento para o consumo de sua família, e nele, é esse 

mesmo grupo familiar ou parte de seus membros, que executam as tarefas. Ainda é comum 

trocas vicinais e familiares de frutas, verduras, sementes, carne e a ajuda mútua ainda 

permanece em algumas situações nesse espaço. Caso a agricultura de subsistência conviva 

com a pequena lavoura comercial, ou onde o ecoturismo ou a mineração possibilitou outras 

formas de ocupação, neste espaço, ainda é possível observar características de permanências 

nos meios e modos de vida do lavrador camponês. Em outros bairros, a vida não alterou tanto, 

e a maior parte da população ainda está ocupada e vivendo da pequena lavoura de 
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subsistência. Nestes bairros, e mesmo em algumas localidades dos bairros que vivenciaram 

maiores mudanças, é essa agricultura de subsistência de base familiar que mais assemelhasse 

a uma condição e forma de vida do passado. Ou seja, a uma condição de permanência. 

As mudanças estão presentes em meio das permanências em um nível próximo da 

análise de José de Souza Martins ao afirmar que no Brasil, assim como na América Latina, a 

modernidade e o moderno são manifestações “inconclusas”, “inacabadas”, uma vez que, 

limitam-se mais a objetos, modas, símbolos, tecnologias, do que em uma maneira de viver, de 

ver, de interpretar e agir no mundo. E nessa condição de encontros e desencontros de tempos 

e espaços, o autor citado completa sua ideia:  

A modernidade não é só o moderno e, menos ainda, o modernismo. Na América 
Latina, é uma modernidade constituída ao mesmo tempo por temporalidade que não 
são as suas. A diversidade dos tempos históricos que se combinam nessa 
modernidade difícil [...] incorpora a cultura popular que pouco ou nada tem de 
moderno; mas, insisto, incorpora também efetivas relações sociais datadas, vestígios 
de outras estruturas e situações que são ainda, no entanto realidades e relações vivas 
e vitais. E que anunciam a historicidade do homem nesses desencontros de tempos, 
de ritmos e de possibilidades, nessas colagens. (MARTINS, 2015, p.20)  

 

No que se refere ao tema desta dissertação essa mistura de tempos está presente, 

de maneira gradual, no sistema alimentar de cada bairro, no espaço do comestível, assim 

como nos próprios espaços de produção e obtenção que passaram por momentos distintos, 

que ora alteraram, ora permaneceram ou ressignificaram muitos dos seus elementos e 

sociabilidades.  

Alguns gêneros alimentícios básicos do sistema alimentar local, base das 

refeições e do próprio espaço do comestível, deixaram de ser consumidos ou diminuíram em 

quantidade e constância. Outros não consumidos anteriormente, ou apenas de maneira 

esporádica, ou somente em ocasiões solenes e festivas, passaram a integrar o cardápio das 

refeições cotidianas. Também em relação à obtenção ou mesmo às formas de produzir o 

alimento, desde os fazeres e saberes empregados até gêneros produzidos ou o extrativismo 

animal e vegetal, como a coleta, a caça e a pesca, passaram por mudanças ou deixaram de 

serem praticadas. 

Para Canesqui e Garcia (2015, p.11) “o gosto e o paladar, em vez de 

naturalizarem, são, portanto, cultivados no emaranhado da história, da economia, da política e 

da própria cultura ”. Somente para reforçar, como toda a região analisada passou por 

transformações nessas últimas décadas, essas também vão se manifestar na alimentação dos 

moradores de cada bairro, sobretudo, no seu espaço social alimentar. Estas transformações 

não foram homogêneas no tempo e no espaço, e de maneira complementar, mudanças e 
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permanências convivem e se integram nos meios e modos de vida, discernindo em 

intensidade, e variando de acordo com o contato e a absorção das influencias advindas do 

mundo externo. Le Goff (1989) interpreta esses momentos de transição como sendo períodos 

em que aspectos e características de diferentes modos de produção econômica, assim como de 

fases de desenvolvimento da humanidade, criam possibilidades para essa mistura de 

distinções. 

É importante ressaltar que essas influências não foram nem são vivenciadas de 

maneira passiva e pacífica. Como receptores esses lavradores camponeses, ao longo dos 

últimos anos, foram absorvendo, interpretando, significando e ressignificando essas novas 

ideias, tecnologias e valores. Em função desse contexto é que o passado e o presente, o antigo 

e o novo, estão tão fortemente marcados no cotidiano e na vida das pessoas. Eliane Tomiasi 

Paulino, nos chama a atenção que: 

[…] nessa perspectiva o território é um espaço transformado pelo trabalho ali 
contido, o qual é delimitado por estratégias de organização e controle do mesmo. 
Portanto, essa apropriação não é uma ocorrência natural, mas um dado concreto da 
luta dos homens pela sua sobrevivência” (PAULINO, 2006, p.348). 

 

Um exemplo típico é a lavoura de parceria que ainda persiste em um desses 

bairros, nela o trator ara a terra, porém todo o plantio, capina, dobra e manejo são feitos com 

base no trabalho da família e no uso de ferramentas rústicas, como a enxada. Ainda se planta a 

mesma quantidade de milho e feijão do pé de milho na mesma cova, contudo, ninguém planta 

mais sem colocar uns grãozinhos de adubo químico. Transporta-se a colheita no burro 

cargueiro, paga-se o arrendo com parte do produto colhido, mas, hoje esse milho e feijão, já 

não são destinados ao consumo familiar ao longo do ano, como também não é mais 

consumido diariamente na forma de angu no almoço e jantar. Em alguns casos, plantar na 

parceria às vezes converge atividade prazerosa, necessidade de sobrevivência, ou questões 

burocráticas ligadas a previdência social. Já a atividade de lavrador muitas vezes é 

desempenhada como atividade secundária. 

Em um outro contexto, que ilustra essa concepção, em algumas famílias, o fubá 

suado ainda é o item consumido diariamente no café da manhã e no café da tarde, que hoje 

recebem tal designação, e que no passado eram denominados “tirajejum” e “merenda”, 

respectivamente. Nesse caso, mudam os nomes e também os horários das refeições, visto que, 

hoje ambas são consumidas mais tarde, contudo, as pessoas mais novas e muito dos mais 

idosos não usam mais esses últimos termos. Porém, tanto os mais jovens como os adultos de 

muitas famílias ainda consomem nessas refeições o milho, item base e tradicional da 
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alimentação local, na forma de fubá suado. Prato esse consumido diariamente pelos 

moradores no passado. Portanto, parte desse milho já não é plantado, e sim comprado na 

mercearia ou supermercado. 

Só para ilustrar, é nesse contexto que busco desenvolver minha análise sobre as 

permanências e as mudanças que moldaram o espaço social alimentar dos bairros rurais da 

Jacutinga e de Milho Verde nas três últimas décadas. Meu foco nessa análise limita-se 

somente ao espaço do comestível e ao sistema alimentar dos moradores de cada bairro. Milho 

Verde possui como atividade econômica principal hoje o ecoturismo, enquanto geração de 

renda e emprego, pelo menos para a maior parte da população que mora no núcleo adensado e 

no seu entorno imediato. Já a Jacutinga não possui contato com o turismo e a agricultura de 

subsistência familiar continua a ser a base da economia local. 

Em função da condição econômica, da exposição ao turismo ou contato com o 

mundo externo ao bairro, os seus moradores se alimentam, produzem e obtém esses gêneros 

alternando e integrando permanências e mudanças que vem modelando o seu espaço social 

alimentar. Aspectos e influências externas fundem-se a elementos e itens internos ao espaço 

de cada bairro. Nesse processo de interação, desse choque de novas influencias com a 

tradição, como já dito, o novo e o antigo, o passado e o presente, também se manifestam na 

alimentação. 

Adotei, ao longo do percurso, nesta etapa da pesquisa, procedimentos e 

metodologias como a observação participante em campo, entrevistas semiestruturas 

recorrente, conversas informais e a leitura de produção acadêmica sobre o tema dessa 

dissertação. Um recurso útil adotado nessa etapa foi a concepção de “memória alimentar 

para” utilizado por Ellen Woortmann, 2016. Essa autora compreende como a memória 

alimentar para a que “ projeta o passado no presente. E que, numa perspectiva de tempo, é 

constantemente acionada e atualizada. O tempo e o espaço são acionados, emergem 

recorrentemente, atualizados”.(WOORTMANN, 2016, p.66) Nessa perspectiva, ao comparar 

o passado com o presente, os entrevistados possibilitaram ao pesquisador melhor 

compreender e analisar as permanências e as mudanças referentes à alimentação e aos meios e 

modos de obter o alimento, tanto em períodos pretéritos como na atualidade. 

Outra questão importante é que toda a análise se baseia na concepção de Carlos 

Alberto Dória sobre a formação da culinária brasileira como um processo diversificado e que 

deu origem a “distintas manchas culinárias descontínuas”. Assim torna-se impossível 

acreditar que a culinária nacional se manifesta de maneira igualitária em todo o território do 

país, sobretudo se analisarmos essa realidade em uma condição pretérita enquanto processo. 
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Os três principais grupos base (índio, negro e branco europeu) que formaram o povo brasileiro 

não participaram de maneira harmônica e equitativa na constituição da cozinha brasileira 

como prevalece no senso comum. Como afirma esse autor, sem liberdade não há criação, ou 

seja, “onde não há liberdade, não prospera a gastronomia” (DÓRIA, 2009, p.8-9). E ainda 

enriquece a análise ao comunicar que: 

Nos países de passado colonial raramente se deu esse processo de construção de 
símbolos culinários com a capacidade de unificar toda a população em torno de uma 
ementa. A razão disso é que nem sempre as respectivas burguesias conseguiram 
construir um terreno cultural comum com os demais estratos e classes da população. 
Na verdade, não quiseram se confundir com as populações nativas, mantendo como 
referencial de identidade a origem europeia. Através do acesso controlado a cultura 
letrada, criaram uma verdadeira dualidade cultural” (DÓRIA, 2009, p.17). 

 

Como o processo histórico de ocupação ocorreu de maneira distinta em várias 

regiões do país, a própria constituição das práticas alimentares, assim como o próprio sistema 

alimentar de cada local dialoga com a concepção de manchas culinárias descontínuas. No 

caso dessa dissertação, o que esse autor delimita como mancha da culinária caipira aproxima-

se e abrange os bairros rurais analisados, uma vez que, “compreende especialmente os estados 

de São Paulo e Minas Gerais e franjas do Centro-Oeste, calcada no milho, no porco e no 

frango, além de vegetais de horta, com grande assimilação de técnicas portuguesas no 

preparo” (DÓRIA, 2009, p.63). 

Sobretudo ao comparar o presente com o passado para analisar e identificar 

permanências e mudanças no espaço do comestível e no sistema alimentar de cada bairro, é 

que me baseio nessa concepção, de uma mancha culinária caipira, que integra uma culinária 

nacional diversificada em ingredientes, formas de preparo e consumo do alimento. Não tomo 

por base em momento algum nem corroboro com a ideia de uma culinária nacional única e 

fruto de um processo histórico harmônico e igualitário de constituição.    

 

6.2 Milho Verde: mudanças e permanências 

 

6.2.1 O bairro rural: meios e modos de vida dos seus moradores 

 

Na última década do século XX, o bairro rural de Milho Verde começa a vivenciar 

com maior intensidade, mesmo que de maneira gradual e esporádica, maiores transformações 

no que se refere aos meios e modo de vida dos seus moradores, assim como nas suas 

principais formas de sociabilidades. Fatores internos e externos vão configurando mudanças 

no viver, no morar, no alimentar, no consumo, no trabalho e mesmo nas relações sociais. 
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Como já mencionado, novas influências e possibilidades de locomoção e de acesso a 

informação, vão se misturando a valores e referências tradicionais, e desse emaranhado e 

fusão, algumas mudanças e permanências convivem nesse espaço e nessa sociedade que estão 

em um contínuo processo de constituição.  

Milho Verde nesse início do século XXI tornou-se um conhecido destino turístico 

do estado de MG. Sua capela do Rosário, com a paisagem da Serra do Espinhaço ao fundo, 

aparece em diversos catálogos e propagandas direcionadas a divulgação do turismo no estado 

e do Projeto Estrada Real. Esse projeto, de capital misto, privado e público, criou um roteiro 

de divulgação dos locais e atrativos turísticos de um longo percurso por onde se escoava o 

minério das Minas Gerais no século XVIII e XIX, durante período do Brasil Colônia, até o 

oceano Atlântico. O Projeto trouxe diversos benefícios para o desenvolvimento do turismo em 

Milho Verde.  

Diferentes cursos e políticas públicas de fomentação da atividade turística, de 

sinalização, divulgação e melhorias de acesso foram desenvolvidos a partir dessa iniciativa. 

Tanto o Instituto Estrada Real como o governo do estado de MG, responsáveis pelo projeto, 

foram os principais incentivadores e financiadores dessas intervenções. Desse modo foram 

valorizadas enquanto produto turístico tanto aspectos ligados à conservação e beleza da 

paisagem natural, como aqueles ligados ao patrimônio material e imaterial.  

No bairro o turismo iniciou-se de maneira tímida já na década de 1980, foi 

expandindo-se lentamente na década de 1990, e após o ano 2000 intensificou-se em fluxo, 

volume e frequência. O período dos feriados e férias são os de maior movimento, sobretudo 

na época das chuvas. A condição de estagnação econômica contribuiu para a preservação do 

meio ambiente natural. O ecoturismo fortaleceu-se em função dessas belezas naturais, sendo 

hoje as visitas as cachoeiras, mirantes e caminhadas no campo rupestre, as principais 

atividades praticadas pelos visitantes. Juntamente com o desenvolvimento dessa atividade 

econômica outros setores, direta ou indiretamente ligados a ela, gradualmente foram se 

ampliando e diversificando como a construção civil, os serviços, o comércio. Como também o 

número de moradores do núcleo adensado aumentou consideravelmente nesse período. 

Em 2011 uma extensa área do bairro, onde sua maior parte era de uso comum, da 

qual fazem parte a Serra do Ouro e a Várzea do Lajeado, foi transformada na Unidade de 

Conservação“Monumento Natural Várzea do Lajeado e Serra do Raio”, sob a administração e 

gestão do Instituto Estadual de Floresta (IEF) do estado de MG. Essa área, assim como outras 

porções do espaço do bairro, também já integrava a Área de Preservação Ambiental (APA) 

“Água das Vertentes”, criada em 2006. No ano de 2012, o IEF-MG, abriu em Milho Verde, 
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no núcleo adensado, uma sede onde funcionam de maneira conjunta tanto a administração da 

APA “Água das Vertentes”, como do Monumento Natural “Várzea do Lajeado e Serra do 

Raio”. 

Outro fator que merece menção foi a conclusão da pavimentação asfáltica da 

estrada que interliga o núcleo adensado de Milho Verde a sede municipal, a cidade do Serro. 

Também a estrada para Diamantina se encontra em processo de pavimentação estando mais 

da metade do percurso com a obra concluída. No ano de 2018 a empresa responsável 

paralisou suas atividades devido a problemas com repasses financeiros por parte do governo. 

Com melhor condição de deslocamento as possibilidades de acesso melhoraram, tanto para 

quem reside no bairro como para quem vem visitá-lo, uma vez que, tanto para uma cidade 

como para a outra, a condição de manutenção e infraestrutura da estrada era precária e o 

acesso difícil, principalmente no período das chuvas. Desse modo, tanto os habitantes 

passaram a ir com maior frequência a outros locais, como outras pessoas passaram a visitar 

em maior número e mais constantemente o lugar. Hoje, diariamente, de Milho Verde para o 

Serro há dois horários distintos de ônibus e um para Diamantina.  

Ao analisar toda a espacialidade do bairro o turismo não atingiu todas as 

localidades e todos os seus moradores com a mesma intensidade e grau de contato. No núcleo 

adensado os moradores sentiram e vivenciam mais os impactos dessa atividade. Já nas 

localidades do Baú, Barra da Cega, Serra do Ouro e Ausente tanto o contato como os seus 

benefícios são menores. As cachoeiras mais visitadas, as pousadas, restaurantes, bares, enfim, 

todos os serviços e atrativos turísticos estão situados próximos ou dentro do núcleo adensado.  

Desse modo esse espaço, assim como os seus moradores, concentrou a maior 

parte da renda gerada por essa atividade. Como consequência o ecoturismo surge como o 

novo produto capaz de dinamizar a economia local, gerando renda, trabalho, e melhorias na 

qualidade de vida das pessoas. Ao indagar um lavrador entrevistado, Sebastião Fabiano, 

56anos, sobre a sua opinião em relação ao turismo em Milho Verde e a vida anteriormente ele 

respondeu-me:  

O turismo melhorou muito a vida do povo, contribuiu muito. Milho Verde consertou 
por causa do turismo. Melhorou demais a vida, melhorou em tudo a vida do povo 
daqui. A gente foi criado em casa de capim, sem banheiro, não tinha telha, não tinha 
luz. Não tomava banho não, chegava da roça, tinha uma bateia, uma gamela de 
barro, todo mundo lavava o pé, a perna, o braço, a cara ali e tava bom. Dormia com 
o corpo suado, não tinha coberto, não tinha catre [cama], não tinha roupa direito, 
dormia em girau. Agora com o turismo começou a ter mais serviço. Mudou tudo.  

 

Essas palavras convergem com a opinião de todos os entrevistados sobre a 

percepção em relação a essa atividade. O maior acesso a renda, via ocupação remunerada 
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primeiramente, ou em alguns casos, como pequenos empreendedores individuais ou 

familiares, foram os aspectos mais identificados como benéficos. Durante as entrevistas as 

pessoas recorreram a memória e compararam o tempo presente com o passado para identificar 

momentos de dificuldades e de escassez que atualmente não vivenciam mais. 

No passado não havia oferta de emprego capaz de suprir a demanda em todo o 

bairro, as possibilidades de acesso ao emprego e a renda monetária eram menores. As formas 

de pagamento muitas vezes aconteciam na forma de crédito no comércio local ou pagamento 

de dívidas e despesas, e o lavrador geralmente não recebia em dinheiro e sim em gêneros 

alimentícios e produtos básicos de consumo. Também o valor pago ao trabalhador pela 

jornada diária, semanal ou mensal era bem menor do que hoje. Como já mencionado nos 

capítulos anteriores, a percepção dos trabalhadores era de exploração, e expressões como 

receber na “boca do saco”, “trabalhar com o saco debaixo do cabo da enxada” ou “receber o 

pó no fim do dia”, foram comuns quando mencionavam sobre formas de pagamento pelo 

trabalho remunerado no passado. A remuneração em dinheiro existia também, contudo o valor 

pago sempre era diminuído em função do consumo e aquisição de gêneros alimentícios por 

parte do lavrador, ou mesmo por dívidas e juros provenientes destas.  

Além dessa forma de ocupação, a lavoura de parceria, ou o cultivo em lavouras 

próprias também eram desenvolvidas ao longo do ano objetivando a subsistência do grupo 

familiar, assim como o garimpo e a coleta de sempre-viva e flores do campo. Tanto no núcleo 

adensado como nas outras localidades do bairro rural de Milho Verde, essas eram as 

principais formas de ocupação e acesso ao consumo e renda por parte de seus moradores, 

variando em intensidade e dedicação ao longo do ano e do espaço. Como já dito, entre os 

moradores do núcleo adensado o número de lavradores parceiros era maior, já no entorno, o 

de pequenos sitiantes familiares predominava.  

Novas possibilidades de acesso ao dinheiro como o trabalho remunerado em 

atividades ligadas direta ou indiretamente ao turismo, a prestação de serviços em residências 

de veraneio ou de moradores locais, a construção civil, o comércio local, o setor público, e a 

previdência social, foram os principais meios de acesso à renda e ocupações que surgiram ou 

se intensificaram nas últimas duas décadas. Com maior oferta de emprego, e melhor 

remuneração, muitas pessoas deixaram de migrar, sobretudo homens chefes de família e os 

mais jovens. O acesso a aposentaria pelos mais idosos também garantiu a melhoria de vida em 

muitas famílias, uma vez que, a renda proveniente da previdência social garante o consumo, e 

em muitas residências os idosos acabam sendo os responsáveis pelas despesas. 
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Como consequência do surgimento dessas novas atividades econômicas uma 

importante mudança ocorreu, para obter o alimento a vida dos moradores não precisava mais 

ser organizada em torno do garimpo, da coleta de sempre-viva e flores do campo, e, 

principalmente, da agricultura de subsistência. A construção civil, o comércio, a 

aposentadoria, serviços e o setor público, além do turismo, passam a oferecer uma fonte de 

renda em dinheiro que permite ao morador local adquirir seu alimento no comércio, no bairro 

ou em outras cidades. Muitos lavradores, parceiros ou pequenos sitiantes, passam a 

desempenhar a agricultura como atividade secundária, ocupando-se da lavoura no fim da 

tarde, finais de semana ou dias específicos da lida da roça (capina, colheita, limpeza, dobra). 

Trabalhando em uma ocupação principal não agrícola ele mantém a família, garante os 

gêneros alimentícios e itens básicos de sua sobrevivência. Contudo, em algumas famílias, 

hoje em menor número, a lavoura própria ou no sistema de parceria ainda permanece como 

parte de seu cotidiano ao longo do ano, mesmo como atividade subsidiária.   

Com um maior acesso ao trabalho remunerado ampliou-se o consumo. Por não 

terem mais suas vidas organizadas inteiramente em função da obtenção e produção do 

alimento para a subsistência, quer seja na pequena lavoura, na horta, no quintal, no campo, 

mato, garimpo ou no extrativismo vegetal, o lavrador camponês passou a ter renda certa 

mensal, diário ou semanal, muitas vezes em atividades não agrícolas. O que lhe permitiu 

melhor planejar seu consumo e despesas, tanto no que se refere ao sustento e sobrevivência do 

grupo familiar, quanto às novas possibilidades de consumir outros bens. Roupas, motos, 

carros, eletrodomésticos, aparelhos de comunicação, sapatos, e mesmo alimentos 

industrializados (processados e ultra processados), compõem os itens de consumo das famílias 

do bairro nesses últimos anos.  

A atividade turística e os seus benefícios não atingiram o espaço do bairro de 

maneira homogênea no tempo e no espaço, tanto no núcleo adensado quanto nas outras 

localidades. O Baú, o Ausente, a Serra do Ouro e a Barra da Cega vêm vivenciando nos 

últimos trinta anos distintas formas de acesso à renda dessa atividade, aos seus benefícios e 

políticas públicas. Mesmo as consequências negativas do turismo têm sido diferentes em 

termos de impactos nessas localidades. Contudo, em todo o espaço do bairro a melhoria na 

renda, a valorização do valor pago pelo trabalho remunerado, a mudança na forma de 

pagamento, a ampliação do acesso à aposentadoria, aos meios de comunicação, as facilidades 

de deslocamento e do consumo, foram mudanças recorrentes na vida de todos os moradores 

de Milho Verde. Independente da localização, todos vivenciaram essas transformações, ora 

com maior ora com menor intensidade.  
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Para melhor contextualizar o espaço social e econômico do bairro farei uma breve 

análise de suas características e diversidade. A localidade da Serra do Ouro sempre foi 

habitada pela família Correia. Migrantes da Jacutinga, em meados do século passado vieram 

para Milho Verde, um grupo fixou-se próximo a Capivarí e o outro grupo nesse local, ou seja, 

na Serra do Ouro. Desde o início da mudança começaram a plantar em terras de arrendo na 

Fazenda de Geni Sincero. Com o passar de poucos anos uma parte dos irmãos mudaram para 

o núcleo adensado e uma outra parte continuou residindo na localidade. Em 2007 Dona 

Efigênia Correia faleceu aos 87 anos e seus descendentes mudaram para a “rua”. A família 

Correia é numerosa e a maioria ainda desenvolve a agricultura de subsistência, sendo na 

parceria ou em terras próprias. É hábito comum a troca de dias de serviço entre seus membros 

no trabalho na lavoura. Constitui esse grupo familiar, hoje, o maior número de lavradores no 

núcleo adensado do bairro. Atualmente toda a área está dentro do Monumento Natural da 

“Várzea do Lajeado e Serra do Raio”, sob gestão do IEF-MG. Alguns moradores do núcleo 

adensado, descendentes dos antigos donos ou não, possuem pequenos sítios voltados para a 

pequena lavoura de subsistência, e a criação de um exíguo rebanho bovino. Não há nenhum 

morador residindo no local atualmente. 

A Barra da Cega está situada próxima (2 km) ao núcleo adensado sendo composta 

por uma área ocupada por pequenas propriedades familiares de subsistência e uma porção 

menor com área de fazendas. Hoje residem na localidade aproximadamente treze famílias. 

Embora a Cachoeira do Piolho esteja localizada nesse local, o número de visitantes ainda é 

pequeno. Na localidade foi construída em 2017 uma capela dedicada a Santo Antônio. Nela os 

moradores se reúnem para rezas e terços. A proximidade com o núcleo adensado permite o 

deslocamento diário e alguns de seus moradores trabalham como pedreiros, empregadas 

doméstica ou em pousadas e restaurantes de maneira esporádica. O número de pessoas que 

desempenham essas atividades é pequeno, e a maior parte de seus moradores estáocupada na 

agricultura de subsistência. O projeto “Bordadeiras da Barra da Cega” foi contemplado com 

um centro de vendas e oficinas, construído na localidade. A venda do artesanato é satisfatória 

e esse é vendido no local e em outros pontos comerciais do bairro. As mulheres trabalham 

como bordadeiras nesse projeto desempenhando essa atividade paralela a lavoura e ao serviço 

doméstico. Não há pousadas, hotéis, restaurantes, sendo que somente uma senhora presta o 

serviço de vender a refeição e um bar vende bebidas e tira gosto, contudo o movimento de 

visitantes é bem pequeno. 

No que se refere as suas formas de sociabilidades desde a escola, o lazer, igrejas 

(católica e evangélica), comércio, campo de futebol e até emprego, esses permanecem 
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acontecendo no núcleo adensado. Embora rezas, conversas informais, visitas e terços sejam 

comuns. Tanto na religião e no lazer as sociabilidades internas da localidade persistem e se 

renovam também no trabalho. As formas de ajuda mútua ainda permanecem. A construção da 

capela ocorreu em forma de mutirão em termos de mão-de-obra, custo e alimentação para 

trabalhadores. Ainda é comum a troca de dias de serviço na lavoura entre familiares e 

vizinhos, sobretudo na capina do milho. 

O Baú e o Ausente integram o bairro de Milho Verde em um contexto histórico de 

sociabilidades no lazer, religião e acesso a determinados serviços e comércio. Nessas 

localidades a maioria das famílias são numerosas e residem em glebas adquiridas via herança 

familiar. Descendentes de negros, escravos e ex-escravos ou mesmo libertos, se 

autodeclararam e autoreconheceram como comunidade quilombola de acordo com os 

protocolos da Fundação Palmares. Todo o processo de legalização e legitimação da posse da 

terra está em trâmite no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Os 

moradores desses lugares tiveram, e ainda têm, acesso a diversas políticas públicas destinadas 

aos povos tradicionais. São famílias que vivem nessas terras a três ou quatro gerações e 

sobrevivem da pequena agricultura de subsistência, onde quem trabalha é o próprio grupo 

familiar, sendo quase toda a produção destinada ao consumo. Algumas famílias possuem um 

pequeno rebanho bovino. A divisão das terras via herança tornaram as glebas pequenas e em 

muitos casos, já não garantem a sobrevivência e o sustento de cada núcleo familiar. Sendo 

comum a migração, já há algumas décadas, de alguns chefes de família e pessoas mais jovens. 

De maneira predominante os moradores desses lugares dedicam-se a agricultura como 

ocupação principal. Atualmente dedicam- se mais à agricultura, visto que, tanto o garimpo 

como a coleta de sempre-vivas e flores do campo quase não são mais praticadas. 

Como esse não é o foco dessa dissertação, e sim a produção e obtenção de 

alimentos. O importante é compreender que independente da localização no interior do espaço 

do bairro, sendo quilombola ou não, os meios e modos de vida, sobretudo, no passado e hoje, 

tendem a ser semelhantes, e típicos das famílias lavradoras camponesas. Predominam as 

mesmas técnicas, ferramentas, saberes e fazeres em espaços de produção e obtenção de 

alimentos, como a horta, o quintal, a lavoura, o campo e a mata. Mesmo o espaço do 

comestível e o sistema alimentar que sofreram transformações se assemelham em todos os 

lugares do bairro.  

Em relação aos moradores do núcleo adensado quando comparamos o espaço 

social alimentar com o das localidades do Baú, Ausente e Barra da Cega, há mais 

semelhanças do que diferenças. Apesar do fato de que hoje, no primeiro espaço a maior parte 
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dos seus moradores desempenhem a agricultura de subsistência como atividade secundária, e 

nas outras localidades essa ainda continua sendo a principal forma de ocupação, as 

semelhanças são evidentes, sobretudo no espaço do comestível e em muitas formas de obter o 

alimento no presente que ainda persistem. 

O Ausente aumentou consideravelmente o número de moradores, hoje existe a 

identificação de dois Ausentes, o de Baixo e o de Cima, embora em questões burocráticas 

permaneça uma mesma Comunidade Cultural do Ausente. Os laços de parentesco e as 

relações familiares são bem evidentes nas formas de interação e no cotidiano dos moradores, 

sendo comum o casamento entre parentes. Existem duas igrejas na localidade, uma católica e 

outra evangélica, uma escola de ensino fundamental (primeiro ciclo) e dois campos de 

futebol. Excetuando a escola que oferece o ensino médio e a segunda fase do ensino 

fundamental (embora metade dos alunos frequentem todo o ensino fundamental nessa escola) 

que fica no núcleo adensado, o cemitério, o posto de saúde, o cartório eleitoral e o comércio, 

todas as outras múltiplas e diversas formas de sociabilidades acontecem no espaço da própria 

localidade. Desde as formas de ajuda mútua no trabalho como a troca de dias, até manutenção 

por meio de mutirões de espaços públicos como estradas, pinguelas ou igrejas. Ocorrem aí 

também sociabilidades no lazer e na religião. Essa localidade possui ônibus diário para a 

cidade do Serro, e em muitos aspectos vem se configurando como um novo bairro nas últimas 

duas décadas (PAULINO, 2006). Principalmente porque o número de moradores e de famílias 

aumentou consideravelmente, o quê possibilitou a dinâmica das antigas formas de 

sociabilidades, assim como o surgimento de novas. É importante ressaltar que no ano de 2018 

estudavam na Escola Estadual Professor Leopoldo Pereira no núcleo adensado, 102 alunos do 

Ausente. A igreja evangélica, Congregação Cristã do Brasil, construída em 1999, realiza 

cultos duas vezes na semana, além de visitas e oração nas residências. A capela de Nossa 

Senhora Aparecida, construída a doze anos, também converge moradores para as missas 

mensais e rezas semanais, sendo a festa da padroeira Nossa Senhora Aparecida um importante 

evento de coesão interna da localidade. A festa tem dez anos, dura vários dias com novena, 

reinado, mastro e forró. A localidade possui três pontos comercias, além desses, os campos de 

futebol, conversas e visitas informais, reuniões na escola ou em prol da associação, são 

momentos e lugares que reúnem seus moradores. Nas lavouras desde a troca de sementes até a 

troca de dias de serviço ainda acontecem, sendo mais comum entre vizinhos e familiares 

próximos. A limpeza da palhada e a capina são os momentos onde essas formas de ajuda 

mútua mais se manifestam. Também as trocas de frutas, verduras, doces, legumes e mesmo o 

costume de compartilhar o “guisado” da carne do porco permanece. 
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O mesmo ocorreu com o Baú, hoje muito mais integrado ao distrito de Pedro 

Lessa do que ao bairro de Milho Verde, de que historicamente faz parte. A construção da 

estrada para o distrito citado e a facilidade de acesso ao Serro por esse percurso aumentou o 

fluxo de pessoas e a busca por serviços como saúde e educação básica. No Baú foram 

construídas uma associação, uma igreja evangélica e a casa de mel, também há um campo de 

futebol na localidade. Atualmente o número de moradores do local é bem menor e nenhum 

aluno aí residente estuda no núcleo adensado do bairro. A relação de seus moradores com 

Milho Verde é maior hoje na Festa do Rosário e em relações familiares, uma vez que, muitos 

moradores do Baú mudaram para o núcleo adensado nas últimas décadas. Nesse ano de 2018 

o rei da festa de Nossa Senhora do Rosário é morador do Baú e a rainha é filha de outra 

moradora nascida nessa mesma localidade. A troca de dias de serviço ainda acontece nos 

períodos de limpeza e capina da lavoura, também é comum, em alguns casos, a troca de 

sementes de milho e feijão, essas relações estão fortemente baseadas nas relações familiares e 

laços de vizinhança. Alguns lavradores pagam o arrendo pelo plantio de feijão em terra de 

terceiros. Embora mais escassas, rezas e terços pouco acontecem, e a igreja evangélica 

Congregação Cristã do Brasil realiza um culto semanal. A igreja, a escola, a associação, a 

casa de mel e o campo de futebol são importantes locais de promoção de sociabilidades 

internas. 

No que se refere à qualidade de vida dos moradores do bairro de Milho Verde 

atualmente todos residem em casa de alvenaria, coberta com telha de barro, com banheiro, o 

chão é cimentado e as residências possuem luz elétrica, água encanada e esgoto com fossas. 

Seus moradores possuem móveis básicos e eletrodomésticos como: geladeira, televisão, fogão 

a gás, liquidificador, celular e rádio. Muitas famílias possuem carro ou moto como meio de 

locomoção, embora também mantenham um equino ou muar para o trabalho na roça e 

transporte de carga e pessoas. Predomina uma condição socioeconômica de vida semelhante, 

e também de consumo, entre os moradores, tanto no núcleo adensado como no entorno. É 

importante evidenciar que no primeiro espaço a exposição e contato com o turismo gerou nos 

últimos anos uma a estratificação social maior do que nas outras localidades.  

Em relação ao ritmo de vida e sociabilidades do bairro, ou seja, aos seus 

momentos de reunião e de dispersão, mudanças e permanências, assim como extinção e 

mutação, marcam essas relações e momentos do bairro. No cotidiano a vida se mantem de 

maneira que seus moradores estão dispersos, ocupados no trabalho, em funções diversas.  De 

manhã, na hora de ir para o trabalho, à tarde, o voltar, ou na hora do almoço, o movimento de 

pessoas é maior, encontra-se mais gente pelas ruas, becos e estradas. Assim como nos 
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horários de entrada e saída dos alunos das escolas, esses são os momentos de reunião. Porém, 

a noite, e principalmente nos dias de semana, predomina a dispersão entre seus moradores. 

Sendo os momentos de maior encontro casual no comércio, estradas ou ruas os sábados e 

domingos.   

A festa de Nossa Senhora do Rosário ainda é o momento de maior poder de 

coesão interna dos seus moradores. Sendo também o período de maiorvisitação das pessoas 

nativas que residem em outras cidades. A festa dura menor número de dias, mas a comida 

ainda é servida para toda a população na forma de café da manhã, almoço e jantar durante o 

reinado no domingo. Embora algumas formas de ajuda mútua gratuita como a limpeza e 

ornamentação da capela, a preparação dos doces e a pintura do cemitério ainda permaneçam, 

a quantidade de integrantes é bem menor se comparada com décadas atrás. Já a comida que 

era feita em mutirão, e por meio da doação do dia de serviço, hoje constitui umas das despesas 

mais altas da festa, sendo cobrado até R$ 150,00 o dia de cada cozinheira em 2018. Dona 

Geralda Francisca,75 anos, afirma: “antigamente, o povo ajudava e não cobrava, essa 

cobrança é recente, antes ajudava os festeiros com a ajuda pra fazer os doces, pra fazer a 

comida”. Os grupos de dançantes diminuíram em número de integrantes, o Catopê tem poucos 

membros e a Marujada também, os velhos mestres faleceram e muitos dançantes não 

participam mais dos grupos. Alguns rituais e cantos não acontecem mais.  

Ainda permanece o costume de doar alimentos para os festeiros, também toda a 

estrutura de festeiros (rei, rainha, mordomo e juízes) assim como suas funções e 

responsabilidades para a realização da festa, ou seja, do reinado e do mastro, permanecem 

como no passado. Contudo, algumas mudanças promovem mutações em velhas formas de 

sociabilidades e de ajuda mútua como adaptação a um novo contexto socioeconômico para 

que a festa continue a acontecer. A mesma entrevistada relata que: “antes também a maior 

parte do dinheiro da despesa da festa era o responsável pela festa também pelo seu custeio, e 

tirava do garimpo, não existia isso de esmola, de lista de dinheiro, as pessoas ajudavam com 

comida ou serviço”. 

O campo de futebol em todas as localidades, assim como a quadra no núcleo adensado, 

diariamente, nos finais de semana ou mesmo durante os campeonatos, ainda atrai um grande 

número de moradores. É importante ressaltar que a quadra atualmenteatrai mais pessoas no 

dia-a-diado que o campo. Uma inovação é que as mulheres hoje disputam o espaço do futebol 

com os homens. Nesse espaço, adultos, adolescentes e crianças dividem por gênero os 

horários e dias de uso. Permanece assim o esporte e o espaço com elevado poder de coesão 

social interna do bairro. Entretanto, as mulheres participam do uso e gestão dos mesmos, 
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espaço e esporte, não mais como expectadoras, e sim como agente principal. O lazer está 

presente no esporte, nas conversas informais, nas ruas, visitas, pedreiras das casas e nos bares. 

Esse último espaço atrai diariamente no período da noite e finais de tarde, com maior fluxo 

nos fins de semana, os moradores, normalmente homens, de diversas idades para conversar, 

saborear uma cachaça ou cerveja e jogar uma sinuca ou truco.  

Quanto às formas de ajuda mútua nas lavouras de milho e feijão do entorno do 

núcleo adensado, não existe mais o mutirão já há alguns anos, nem na limpeza do chafariz ou 

na manutenção das igrejas. Contudo, em janeiro de 2016, com o objetivo de pavimentar as 

ruas Direita e Nossa Senhora dos Prazeres com bloquete, pois a prefeitura municipal havia 

paralisado as obras, os moradores dessas vias se uniram. Pessoas de todas as faixas etárias, 

com a doação de mão de obra e de material como cimento e areia; valor pago em dinheiro 

para contratar trabalhador remunerado, alimentação e abastecimento de água, em forma de 

mutirão contribuíram para concluir a obra, processo que durou três dias e envolveu moradores 

dessas ruas e de outras. Também festas como a da padroeira Nossa Senhora dos Prazeres, 

Semana Santa e a Festa de São Sebastião promovem sociabilidades próximas aos mutirões em 

sua organização. Uma vez que, abrange desde a ornamentação da igreja, ruas e adro, até toda 

a organização do evento e seus rituais como mastro, procissão, banda etc. Novenas e terços 

nas residências ocorrem em menor número hoje, sendo a novena de natal, da semana santa e 

de Nossa Senhora dos Prazeres as mais frequentes. A primeira no ano de 2017 reuniu sete 

grupos no núcleo adensado, sendo realizada cada dia na casa de um morador, o que mostra o 

seu poder de promover momentos de reunião entre os membros do bairro.  

A igreja evangélica Assembleia de Deus inaugurou um templo em 2012, e nele 

acontecem três cultos semanais, sendo que cerca de cinco por cento dos moradores do núcleo 

adensado frequentam o templo. Alguns moradores da Barra da Cega e do Ausente 

semanalmente participam dos cultos. As funções de cartório eleitoral, cemitério, escola, 

cartório de registro civil e comércio ainda vem promovendo sociabilidades internas entre os 

moradores do bairro. Sobretudo entre os residentes no núcleo adensado, Ausente e Barra da 

Cega, visto que o Baú atualmente possui maior relação social e de serviços com Pedro Lessa, 

como já mencionado. Nesse sentido a Escola Estadual Leopoldo Pereira contribui 

promovendo a interação entre as crianças e adolescentes do bairro. Também atende a crianças 

de mais quatro bairros rurais vizinhos. Cotidianamente essa interação fortalece as relações 

sociais e o contato entre os moradores, principalmente os que estão em idade escolar. 

As trocas de dias de serviço, guisado, sementes, doces, frutas, comidas e verduras 

ainda persistem, porém limitam-se mais a relações que se baseiam em parentesco e 
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vizinhança. Existem em espaços e abrangem pessoas de todo o bairro. O número de 

moradores aumentou assim como o de construções no núcleo adensado, fatores que 

possibilitam menor visibilidade dessas relações sociais. Elas persistem e ainda alcançam 

novos moradores e pessoas que não são descendentes de pessoas do bairro, despertando nelas 

também essas maneiras de interagir com o outro. A solidariedade na doença, na morte e na 

carência material ainda permanecem como forte sentimento de sociabilidade interna e ética 

pessoal entre os moradores.  

As modificações atingem assim muito mais as formas, as construções, os objetos, 

a maneira de vestir, consumir e morar do que o modo de viver, os valores bases das pessoas e 

as sociabilidades tradicionais. No quintal, na rua, entre vizinhos, familiares, amigos próximos 

e mesmo novos moradores, persistem muito do modo de ser e de viver “do tempo dos 

antigos” como diria a lavradora Doralice Paulino,61 anos. Nessas múltiplas e diversas 

sociabilidades, relações e interações sociais e pessoais é que o sentimento de pertencimento e 

coesão interna dos moradores do bairro ainda se mantem fortemente presentes como elemento 

de integração e identificação.    

 

6.2.2 O espaço do comestível no bairro rural de Milho Verde 

 

Para melhor compreender as mudanças e permanências que ocorreram sobre o 

espaço do comestível no bairro rural de Milho Verde, essa análise vai se basear em dois 

argumentos. Um primeiro é que o espaço do comestível tomado como base para discutir o que 

permaneceu ou o que mudou foi aquele que se configurou até meados da década de 1980, do 

século XX. O segundo é que as características da culinária que analiso aqui se aproximam da 

concepção de Carlos Alberto Dória (2009), de manchas culinárias descontínuas que integram 

toda a colcha de retalhos da gastronomia nacional. Os moradores de Milho Verde, nesse caso, 

possuem uma gastronomia que pertence ao contexto que ele classificou como mancha 

culinária caipira.  

Quando vamos analisar o espaço do comestível dos moradores do bairro 

observamos que algumas características gerais abrangem a todos. Em uma perspectiva 

passada a condição de escassez, a dificuldade de trabalho, a grande dependência do meio 

natural, e também do consumo de refeições fortemente baseada no milho e seus derivados, 

são características comuns à maioria das famílias no que se refere à alimentação até 

aproximadamente três décadas atrás.    
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Num contexto que foi analisado no decorrer dos capítulos um e dois, em uma 

realidade de estagnação e crise econômica que perdurou por quase dois séculos, todo o espaço 

do bairro, assim como a vida das famílias aí residentes, vivenciou os impactos dessa condição. 

A ausência da oferta de empregos, o baixo nível de capitalização das atividades econômicas e 

mesmo o elevado número de membros das famílias são apenas alguns desses fatores que 

influenciavam diretamente sobre essa condição de escassez de alimento. 

Nesse período, em um passado que se estende até meados da década de 1980, para 

um grande número de moradores do bairro comia-se pouco, e em poucas refeições. Tanto a 

variedade como a quantidade eram bem menores do que hoje. Ao perguntar a uma 

entrevistada, Mariinha, 61 anos, se a alimentação mudou nos últimos trinta anos ela 

respondeu: 

Mudou, porque hoje você tem pra você comer, você come na hora que você quer. 
Não tem, eu vou buscar na venda ali. Eu vou almoçar agora, eu vou tomar o café 
agora. Você come a hora e o quanto você quiser. Porque você tem quantidade hoje 
em dia. E antes não tinha. Tinha que comer todo mundo naquela hora ali porque não 
sobrava. Porque na hora que você está pondo comida, um pratinho pra cada menino, 
dá. Mas se um tivesse na rua, por exemplo, e não chegasse, acabava, não dava.   

 

Essa fala deixa bem claro como a situação de crise está presente na percepção que 

a entrevistada possui sobre a vida antes, como todos os entrevistados, ela também identificou 

a chegada do turismo e a década de 1990 como sendo o período de maior mudança. A 

principal diferença está na quantidade, no volume e na disponibilidade. Antes não havia 

facilidade de obter no meio natural, na despensa ou a possibilidade de comprar o alimento no 

momento de necessidade. A maioria das famílias não possuía uma condição financeira que as 

possibilitavam armazenar um volume maior de gêneros. Nas palavras anteriores essa 

facilidade em adquirir hoje, de uma forma menos penosa (difícil), e o fato de sempre estar ao 

alcance, de ter acesso à comida na hora que precisar, constituem sinônimos de conforto e 

melhoria.   

Uma importante modificação é que no presente uma parte dos itens que compõem 

o cardápio do almoço sobra para o jantar, não é necessário fazer toda uma nova comida a cada 

refeição. Dona Luísa Marilac Araújo,78 anos, relata: “tinha que fazer a janta todo dia, dava 

três hora a gente vinha correndo da roça pra fazer a janta”. A quantidade excedente em 

relação ao consumo familiar e a capacidade do grupo familiar em armazenar os gêneros de 

sua dieta se ampliaram, o que permitiu essa mudança nesse período. Dos doze entrevistados 

apenas quatro possuem o hábito de fazer almoço e jantar diariamente. Mesmo assim, o arroz e 
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o feijão, ou o macarrão e o feijão, um ou dois itens sempre sobram, ou seja, não são todos os 

que são refeitos.  

Após esse período a alimentação assim como a renda e a qualidade de vida da 

população melhoraram. Para exemplificar melhor, e de acordo com a opinião de todos os 

entrevistados, hoje o número de panelas que compõem as refeições do almoço e do jantar são 

maiores em número e em volume de comida. Outra entrevistada, Doralice Paulino, 61 anos, 

nascida no Baú, relata: 

Antes a despensa nem tinha, ficava no saco, no caxote, as vezes o milho empilhado 
no quarto. Comida quase sem nada, tudo vazio. Às vezes um prato de fubá, um resto 
de feijão, uma abóbora, depois veio aquele macarrão duro. Hoje se você olha minha 
despensa ali, tem trinta quilo de arroz, uma quarta de fubá, dez quilo de macarrão, 
dez quilo de açúcar, vinte quilo de feijão, fora a carne na geladeira. Aumentou 
muito, hoje tem com fartura.  

 

Essa condição de melhor acesso ao alimento e ao seu consumo ainda enquanto 

despensa para garantir o sustento do grupo familiar é identificada como a principal mudança. 

A quantidade de alimento aumentou e esse fato foi percebido como positivo e como melhoria 

pelas pessoas. Essa realidade está diretamente ligada à condição de estagnação e crise que o 

bairro vivenciou por um longo período, a escassez surge como consequência da estrutura 

econômica. A pequena oferta de emprego, os baixos valores pagos, a retração do comércio, 

são fatores que contribuíram para essa situação de carência no passado. 

Nesse contexto, armar mundel ou arapuca para obter a caça, o costume de pescar, 

o cultivo na lavoura, horta, quintal, e, principalmente uma maior integração com o meio 

natural por meio da coleta, foram as consequências desse processo de estagnação e surgiram 

como estratégias para garantir a sobrevivência do grupo familiar.  

É nesse aspecto que houve mudanças no espaço do comestível dos moradores do 

bairro, uma vez que, tanto a caça, a pesca quanto a coleta de vegetais objetivando a 

alimentação diminuíram consideravelmente. Poucos moradores caçam atualmente, a pesca 

também quase não é praticada. A ação da polícia ambiental e dos órgãos de conservação e 

fiscalização como o IEF-MG, foram alguns dos fatores apontados como os responsáveis pela 

decadência dessas práticas. É importante ressaltar que o maior acesso à renda monetária e 

aampliação do poder de consumo contribuíram sobremaneira para essa realidade. A maioria 

dos entrevistados identifica essa condição como causa principal dessa mudança.  

A entrevistada Doralice Paulino, 61 anos, afirmou: “tudo do mato para os antigos 

era de comer”. Em contrapartida, atualmente, para os mais jovens, muita coisa que era comida 

é considerada mato. O espaço do comestível dos moradores foi reduzido em diversidade e em 
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dependência do consumo dos recursos do meio natural. Folhas, caules, raízes, madeiras e 

frutas do campo rupestre, do cerrado e do mato como: croá, cariru de veado, embaúba, candio, 

samambaia-uçu, gondó, mangarito, picão, lobrolobro, couve do brejo, come calado, 

mandiocuçu, jequi,araçá, quiabo da lapa, molho de peixe, mangalo, mangaba, jatobá, mané 

gambelo, jequeri, sangue de cristo, bostinha de tatu, murici, carinha de veado, acaba janta e 

dom bernardo não são mais consumidos no cotidiano e nem mesmo de maneira esporádica 

pela maioria de seus moradores. 

Como bem lembrou Dona Luísa Marilac Araújo, 78 anos: “a gente não caçava, a 

gente fazia era armadilha”.  Os mais jovens não sabem o que é, e muito menos armar, um 

mundel ou uma arapuca já há alguns anos. Assim a caça e a pesca vivenciaram o mesmo 

processo de mudança, diminuindo sobremaneira sua participação na dieta alimentar. Animais 

como a paca, tatu, coelho, tiú, rato do mato, gambá, caxinguelê, não são mais consumidos 

com frequência. O mesmo aconteceu com as aves como o nhambu, jacu, codorna, pombão, 

juriti, seriema, rolinha, e os peixes como: curimatã, matrinchã, traíra, mandin, piau, gia, entre 

outros.   

Na atualidade a maior parte da carne consumida pela maioria das famílias é 

adquirida no comércio local, sendo a de boi e a de frango as consumidas diariamente.  Como 

bem lembra Aldair Lúcio, 62 anos, ao falar sobre a alimentação na sua infância: “a carne que 

nós tinha era a de caça”. Esse hábito não existe atualmente no bairro. A carne de caça 

enquanto complemento alimentar cotidiano deixou de existir a algumas décadas. Já a carne de 

boi que não era consumida comumente no passado, quando acontecia, limitava-se as partes 

menos nobres como fato, fissura, costela, ubre. Hoje se consomeas partes nobres da carne 

bovina, e quase ninguém come mais as partes mais consumidas no passado. 

 A horta continua como um importante espaço do comestível, sendo que quase 

todas as famílias as cultivam. Permanece o plantio e o consumo de espécies como: couve, 

cebolinha, almeirão, cebola, alho, maxixe, repolho, almeirão, alface, jiló, quiabo, mostarda, 

tomatinho, serralha, chuchu, pimenta e salsinha. Já não são mais plantados: azedinho, fava, 

serralhão, cenoura branca (salvo uma exceção, pois um entrevistado cultiva esses gêneros). 

Nas últimas duas décadas passaram a cultivarnas hortas outras espécies vegetais como: 

cenoura, brócolis, couve flor, rúcula e o tomate.  

O quintal e a horta são espaços privados de cada núcleo familiar e em cada um 

deles as estratégias de sobrevivência definiram sua configuração em função da produção de 

gêneros objetivando o abastecimento, sobretudo em uma condição pretérita. O espaço do 

comestível dos quintais perdeu o porco no núcleo adensado, embora nas outras localidades 
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ainda seja comum um chiqueiro com a criação de um ou dois animais objetivando o consumo 

familiar. As galinhas aparecem em todo o bairro, e o consumo de ovos no cotidiano, assim 

como o de carne em finais de semana e ocasiões festivas, ainda permanece como hábito. 

Quanto as frutas: a banana, a manga, o limão capeta, o abacate, a laranja, o mamão, a 

jabuticaba, a goiaba, são as mais comuns, e funcionam hoje como no passado, como 

importante complemento alimentar. Algumas espécies como a acerola, amora, graviola, fruta 

do conde e algumas espécies de laranja passaram a ser cultivadas ampliando o espaço do 

comestível local.  O urucum, o chuchu, a cana, a mandioca, o café, o feijão andú também 

permanecem sendo plantados, embora a participação como itens nas refeições cotidianas 

tenha decrescido nas últimas décadas. O arbusto fedegoso não é mais cultivado no quintal, 

nem sua semente torrada e moída é mais consumida misturada ao caldo de cana fervido. 

Sobre o que ocorreu em relação autilização do milho e seus derivados em 

praticamente todas as refeições, a fala de Doralice Paulino, 61 anos, deixa esse fato bem 

evidente: “Antigamente no dia a dia era o angu, até o fubá suado do tira jejum era pouco 

porque ele muitas vezes era o angu do almoço.” Na lavoura cultivava-se o milho, feijão, 

abóbora, batata doce, batatinha, jiló e quiabo. Estas espécies ainda são cultivadas na maior 

parte das roças, porém a quantidade que se planta por unidade familiar diminuiu. O milho, por 

meio dos seus derivados, principalmente o fubá, já não é mais consumido como a base das 

refeições, hoje a maior parte do que é plantado destina-se à alimentação de animais (galinha, 

porco e bois).  

Quanto ao feijão, esse ainda é consumido cotidianamente e quando cultivado 

ainda é destinado ao consumo. Porém a mudança ocorrida é que ninguém mais planta em uma 

mesma lavoura os três tipos de feijão, o “das águas”, o “da seca” e o “pé de milho”. Pouca 

gente planta na lavoura atualmente de maneira conjunta, e mesmo separada, as espécies de 

vegetais e tubérculos como abóbora, quiabo, batata doce, batatinha. Porém quando cultivados, 

esses gêneros permanecem destinados a subsistência.  

A cana e a mandioca também continuam sendo cultivadas na lavoura, 

principalmente quando esta está situada na terra de propriedade do lavrador, em menor 

quantidade são cultivadas nos quintais. O consumo de garapa, cachaça, rapadura, melado, 

farinha de mandioca, mandioca cozida e mesmo de cana in natura ainda são itens presentes na 

dieta alimentar local. Entre as pessoas mais idosasainda é comum o hábito de fazer o café 

misturado ao caldo da cana fervido. 

Em relação ao fubá proveniente do milho cultivado, poucas pessoas consomem o 

fubá do moinho de pedra e alguns moradores já adquiriram o moinho elétrico. Contudo, o 
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hábito de pagar a maquia em produto na produção desse item no moinho, da cachaça no 

alambique ou para fazer rapadura, e em algumas ocasiões com a farinha de mandioca, 

permanece como costume. Embora esse termo maquia não seja mais utilizado. 

O espaço do comestível dos moradores sofreu mudanças, uma vez que, ocorreu 

uma redução na diversidade e na quantidade de espécies da fauna e da flora local, ou seja, de 

espécies dos biomas de campo rupestre, cerrado e mata, consumidas como alimento. A caça e 

a pesca ainda acontecem, porém de maneira esporádica.O extrativismo animal é praticado 

atualmente por poucos, geralmente como lazer, e não mais como necessidade de subsistência. 

Somente a samambaia, o pequi, a gabiroba e o gondó foram identificados pelos entrevistados 

como as espécies que ainda consomem desses ecossistemas. Um importante complemento 

alimentar no passado que integrava a dieta cotidiana de alguns moradores, e que não é mais 

consumido com frequência, e nem por todas as famílias, é o ora-pro-nobis. Embora tenha 

virado comida típica do bairro, deixou há muitos anos de ser consumida constantemente como 

era antes usada para engrossar as misturas e caldos. 

A horta e o quintal são os espaços que contribuem ainda com maior diversidade 

de gêneros identificados como alimento pelos moradores, tanto frutas como legumes, 

tubérculos, grãos e folhas ali cultivados permanecem como itens que integram a dieta 

alimentar local. Ainda permanece o consumo de diversas espécies que eram consideradas 

alimento e cultivadas no passado. Algumas deixaram de ser consumidas, e 

consequentementeplantadas, ao mesmo tempo em que outras surgiram.  

Na lavoura os gêneros cultivados permanecem os mesmos, porém o milho já não é 

destinado ao consumo familiar, hoje destina-se o maior volume do colhido à alimentação dos 

animais.  Aqui existe uma ressalva, nas outras localidades do bairro, com exceção do núcleo 

adensado, uma parte considerável do milho ainda destina-se ao consumo como alimento na 

forma de fubá ou angu, contudo, em menor volume se comparado com o passado. Quanto ao 

feijão e os outros gêneros como a abóbora, quiabo, batata doce, embora cultivados em menor 

quantidade, ainda tem sua produção destinada ao consumo da família.  

É importante ressaltar que no núcleo adensado as famílias produzem e consomem 

mais alimentos cultivados no quintal e na horta. Já nas outras localidades do entorno, Ausente 

e Barra da Cega, a produção da lavoura é relevante, e mesmo na horta e no quintal é maior em 

volume e variedade, assim como o consumo pela família do colhido nestes três locais. 

Contudo, tanto no primeiro espaço do bairro como no segundo, todos os moradores 

vivenciaram uma diminuição da diversidade e da quantidade de gêneros oriundos dos espaços 

naturais que eram consumidos como alimento. Também, em ambos os espaços do bairro, seus 



143 

 

moradores têm consumido cada vez mais alimentos industrializados como gêneros que 

passam a integrar o espaço do comestível local. Como se estivesse acontecendo nas últimas 

décadas um crescente processo de artificialização do espaço do comestível do bairro. No que 

se refere à alimentação cotidiana, quase não se planta, coleta, caça ou pesca, e muito se 

compra no comércio.     

 

6.2.3 Sistema alimentar: bairro Milho Verde 

 

O sistema alimentar dos moradores de Milho Verde também passou por 

modificações assim como o espaço do comestível local. Para melhor compreendermos essas 

mudanças é necessário esclarecer que, como já mencionado no capítulo anterior, todas as 

etapas por que o alimento percorre da sua produção, ou extração no meio natural, até chegar à 

boca do consumidor são partes desse processo.  

Como o sistema alimentar está diretamente ligado ao consumo de gêneros 

alimentícios, toda uma cadeia produtiva, de relações sociais e entre o ser humano e a natureza 

estão interligadas obedecendo a uma lógica econômica, histórica, cultural e social. Ao analisar 

como os moradores do bairro se alimentam atualmente, o número de refeições que consomem, 

e mesmo os gêneros que compõem a sua dieta, esse procedimento nos permite traçar as 

características principais desse sistema.  

Busco comparar, a todo momento, essa configuração do sistema alimentar no 

presente com a do passado em uma perspectiva de analisar as possíveis mudanças ou 

permanências que o mesmo sofreu após o início da década de 1990 do século XX. 

Compreendendo a dieta e as refeições dos moradores melhor condição vou ter para conhecer 

o seu sistema alimentar.  

Atualmente os moradores do bairro cotidianamente realizam quatro refeições, o 

café da manhã, o almoço, o café da tarde e o jantar. Ainda é costume uma ou outra pessoa o 

hábito de se alimentar mais tarde, à noite, antes de dormir. Não sendo, porém, o mesmo hábito 

comum. O café da manhã anteriormente era servido às cinco horas da manhã, sendo 

denominado “tira jejum”. Hoje a denominação mudou, esse termo é usado somente por 

algumas pessoas mais idosas, da mesma forma houve uma alteração também no horário, 

sendo consumido normalmente em torno de seis e meia, sete horas.  

No que se refere aos gêneros consumidos algumas mudanças ocorreram, o café 

feito com água fervida e açúcar substituiu o café feito com rapadura ou caldo de cana fervido 

e espumado. Muitas famílias no passado consumiam na maior parte do ano apenas o caldo de 
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cana fervido e espumado, sem misturar com o café. Outra mudança, é o fato de hoje o café ser 

feito com açúcar e esse segundo item é utilizado com fartura. Doralice Paulino, 61 anos, 

relata:“ se o pobre chegasse em casa com açúcar no saco os outro falava que você tava rica”. 

Essa fala deixa claro essa mudança na condição socioeconômica dos moradores e na 

possibilidade de aquisição desse item nas últimas décadas. O açúcar de comida de rico e 

consumido muito raramente pelos moradores passa a ser um gênero básico, barato e comum 

na dieta alimentar local. 

Nessa refeição o fubá suado era consumido com maior freqüencia, ainda era 

comum no passado o consumode batata doce cozida, angu doce, mandioca cozida, beiju de 

mandioca, banana assada, inhame e farinha de mandioca. Atualmente, o consumo de pão, 

biscoito, bolo e bolacha substituíram os gêneros do passado, e mesmo o fubá suado 

permanece sendo consumido cotidianamente apenas pelas famílias da metade dos 

entrevistados do bairro. Entre as famílias mais carentes e numerosas, e entre os moradores das 

outras localidades como o Ausente e a Barra da Cega, o consumo desse prato é maior no 

cotidiano. Desse modo, em todo o bairro, sobretudo entre as famílias do núcleo adensado, há 

uma forte tendência na mudança do item dessa refeição, o trigo vem substituindo o milho em 

freqüência e quantidade no consumo.  

Permanece o consumo do milho em um número considerável de famílias como 

item do café da manhã na forma de fubá suado, porém a tendência desse consumo é decrescer 

na atualidade. Essa mudança está ligada também a faixa de idade e ao local de moradia, uma 

vez que, entre os mais jovens e os residentes no núcleo adensado o seu consumo é menor. 

Outra transformação é possível de ser percebida em uma outra fala da mesma entrevistada, “ 

antes a gente plantava quase tudo que comia”. Fato que mudou muito, visto que, a maior 

quantidade do consumido no café da manhã não é cultivado e sim comprado no comércio, 

sendo industrializado. É o que acontece com o açúcar, a farinha de trigo e seus derivados, a 

margarina e a manteiga. Mesmo o café e o fubá, quando são plantados não garantem mais o 

abastecimento do grupo familiar nessa refeição ao longo de todo o ano. Os entrevistados 

declararam que hoje uma parte desses dois últimos gêneros consumidos já é comprado e 

industrializado. Não sendo assim proveniente do quintal ou da lavoura como no passado. Da 

lavoura e do quintal nem a batata doce, a banana assada, o beiju de mandioca e a mandioca 

cozida já não compõem o cardápio do café da manhã. Como lembrança, em ocasiões especiais 

ou de maneira esporádica, é costume o caldo de cana fervido misturado no café ainda ser 

consumido. Nas localidades do entorno, e mesmo entre alguns moradores mais idosos, esse 

hábito ainda é recorrente.  
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O mesmo aconteceu com o almoço, além do fato de hoje essa refeição ser 

consumida mais tarde, a quantidade e a variedade de gêneros que integram o cardápio 

aumentou. Antes, o almoço era servido as dez da manhã, hoje o horário mudou para entre 

onze e meio dia, ou seja, é costume almoçar mais tarde se comparado ao passado. Quanto a 

quantidade e a variedade, duas falas a seguir elucidam bem a realidade pretérita. O 

entrevistado Sebastião Fabiano, 56 anos, relata: “bem anos atrás mesmo era o seguinte, era 

duas, três vez no dia no máximo, e era coisa simples, era coisa da roça mesmo. Era duas ou 

três panela e olhe lá, era angu, feijão e uma verdura como mistura”.  

A fala de outra entrevistada, Dona Luísa Marilac Araújo, 78 anos, converge para a 

mesma realidade ao afirmar: “o almoço hoje é um almoço mais completo, antes era um 

feijãozinho, um anguzinho, um chuchuzinho e pronto”. Em relação à quantidade e ao número 

de panelas e de gêneros citados, as falas deixam claro que eram no máximo três pratos que 

compunham o cardápio do almoço. Como também já mencionado, tanto o almoço como o 

jantar eram novamente refeitos a cada refeição, assim não era comum sobrar para a refeição 

posterior. Aumentou a quantidade de gêneros como também o volume de cada um desses. Ao 

conversar com os moradores, constatei que o número de panelas aumentou (cinco ou seis), 

sendo hoje comum o consumo de arroz, feijão, carne, verdura, legumes, macarrão ou angu, 

em cada refeição. Esse é o cardápio comum em todas as casas do bairro no almoço.  

Todos os lavadores entrevistados relataram que antes o angu e o feijão eram a 

base dessa refeição, a maior panela era a do angu e o feijão acompanhava esse prato. Esse 

último gênero era consumido com maior volume e frequência, sobretudo, no período após a 

colheita. Como mistura era comum o consumo de batata doce, batatinha, abóbora, chuchu, 

mandioca, quiabo, umbigo de bananeira, couve, serralha, grelo de embaúba, lobrolobro, 

gondó, cariru de veado, samambaia, ora-pro-nobis, carne de porco, sopa de banana, farinha de 

mandioca, galinha, caça e outros vegetais. O quintal, o mato, o campo, a horta e a lavoura 

eram os espaços onde eram obtidos esses gêneros. A entrevistada Mariinha, 61 anos, relata 

que: 

É porque o angu é pra encher. Hoje tem outras coisas que substitui o angu. O prato 
tá cheio de outras coisas. Não precisa mais daquela bolona de angu pra encher o 
prato, então põe só um pedacinho de angu. A panelinha de angu daqui de casa hoje é 
desse tamaninho. E a panela de angu antes era grande, era a maior.  

 

Nessa fala fica evidente as mudanças ocorridas no sistema alimentar. Em primeiro 

lugar o milho era a base da alimentação, uma vez que o seu plantio era uma prática comum 

entre seus moradores. Independente de ser cultivada em terra de parceria ou em gleba própria, 
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todas as famílias o plantavam. Junto com o milho eram cultivados três ou quatro tipos feijão 

variando em espécies e tempo de plantio. Assim, é possível compreender a composição dessa 

refeição. Também nessa mesma lavoura, no quintal e na horta eram cultivados outros gêneros 

que compunham as misturas. Geralmente verdura, legumes e tubérculos.   

O consumo cotidiano de carne não era comum, e a carnes de porco, galinha e da 

caça eram as mais consumidas. Foi constatado que metade dos entrevistados ainda utilizam a 

gordura do porco no preparo das refeições na maior parte do ano, o que constitui uma 

permanência. Como já mencionado no capítulo dois, a carne de boi era pouco consumida e 

quando acontecia o seu consumo se utilizavam as partes menos nobres do animal. O arroz e o 

macarrão eram considerados “comida de rico”, sendo consumidos apenas de maneira 

esporádica em ocasiões especiais. Porém, ao longo dos anos estes alimentos foram integrados 

às refeições, passando a compor o almoço e o jantar dos moradores do bairro.   

Houve também mudanças na composição das refeições, pois o número de 

preparações aumentou, havendo mais variedades de alimentos. O arroz e o feijão passaram a 

ser as preparações base do almoço e do jantar, sendo o primeiro uma inovação enquanto 

comida cotidiana e o segundo uma permanência. As verduras, legumes e a carne permanecem 

como mistura. Já o angu, de alimento base passou à categoria de mistura, sendo consumido, 

sobretudo, por idosos e adultos. Apesar da maioria das famílias manterem o hábito de 

consumi-lo diariamente, a quantidade ingerida diminuiu. Doralice Paulino, 61 anos, relata: “o 

angu diminuiu muito. Antes fazia um prato e meio de fubá pra quatro pessoas mais jovens e 

dois adultos, hoje eu faço só meio prato e ainda sobra”. É importante mencionar, que nesse 

caso, em 2018, na casa dessa entrevistada residiam quatro adultos, dois adolescentes e três 

crianças.  

A merenda foi identificada como refeição cotidiana por metade dos entrevistados. 

Entre os que residiam no núcleo adensado essa era mais recorrente do que entre os que 

moravam nas outras localidades do bairro. As preparações mais consumidas eram: o fubá 

suado, o angu doce, batata doce cozida, mandioca cozida, beiju de mandioca, banana assada, 

além do caldo de cana fervido puro ou com café. O horário de consumo dessa refeição que era 

às doze horas, passou a ser por volta das quatorze horas. Esta denominação não é mais 

utilizada, sendo atualmente denominada de café da tarde. As preparações que integram o café 

da manhã e o café da tarde sofreram modificações, uma vez que, o trigo e seus derivados vêm 

substituindo o milho e os seus derivados. Pães, biscoitos e bolos passaram a ser consumidos 

no lugar do fubá suado no cotidiano. 



147 

 

O jantar passou a ser consumido mais tarde, sendo servido hoje às dezoito horas. 

Como já mencionado uma mudança ocorrida, segundo relatos das pessoas entrevistadas, é que 

esta refeição atualmente é composta por sobras das preparações servidas no almoço. O arroz, 

o feijão, legumes, angu e macarrão, são os gêneros mais comuns que não precisam ser refeitos 

a cada nova refeição. 

As mudanças que aconteceram nesse período como: a composição das 

preparações, os horários em que as refeições são servidas, e o aumento do número de 

refeições são consequências diretas de fatores externos e internos ao bairro. Entre os fatores 

externos, após a década de 1990, a intensificação do processo de globalização econômica e 

financeira, a estabilidade econômica advinda do plano real, a ampliação do consumo, políticas 

públicas ou de infraestrutura, o turismo e mesmo os investimentos e a divulgação do “Projeto 

Estrada Real”, provocaram gradualmente impactos que geraram modificações, e mesmo 

metamorfose, na vida dos moradores, e consequentemente, no sistema alimentar. 

Inicialmente julguei que a principal causa das modificações ocorridas no sistema 

alimentar e, sobretudo, a diminuição das lavouras de subsistência no bairro, era decorrente do 

desenvolvimento do turismo, portanto um fator externo. Essa atividade, por gerar emprego e 

possibilitar trabalho remunerado em uma ocupação não agrícola, permite ao lavrador obter o 

alimento que garante a sua subsistência. Com a redução das áreas de lavouras em parte do 

bairro, consequentemente modificações no rol de gêneros que integram a dieta aconteceram, 

assim como as formas de obtê-los.  

Contudo, ao iniciar as entrevistas, constatei que o plantio do capim braquiara 

(Brachiaria decumbens) nas fazendas e a ampliação contínua das áreas de pastagem coberta 

por essa espécie, foram identificadas pelos lavradores como sendo os principais fatores que 

influenciaram na redução das áreas de lavoura de milho e feijão no sistema de parceria. 

Principalmente, para os que residiam no núcleo adensado, e que não possuíam terra própria 

para plantio, foram os que vivenciaram de maneira mais intensa os impactos dessa 

transformação. Com a diminuição do cultivo nas roças de arrendo, todo um sistema 

tradicional de produção e acesso aos gêneros básicos de subsistência foi desarticulado. Esse 

acontecimento acarretou consequências que contribuíram para a diminuição, e mesmo 

extinção, de relações de trabalhos híbridas e formas de ajuda mútua. Como exemplo, o 

mutirão, a troca de dias de serviço e mesmo as trocas de sementes, alimentos e mudas 

deixaram de ser praticadas com frequência nas lavouras como eram no passado. 

O capim braquiara chegou no bairro trazido pelo filho de um fazendeiro local no 

início da década de 1990. As primeiras sementes foram plantadas no Limoeiro (FIG. 19). 
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Nessa época, essa propriedade era uma das mais produtivas de milho e feijão no sistema de 

parceria. Aproximadamente onze famílias, há muitos anos, cultivavam nestas terras na forma 

de arrendo. Como já descrito, as terras, “palhada”, eram entregues ao lavrador parceiro em 

setembro e em junho eram devolvidas ao proprietário. Nesse intervalo o gado era solto neste 

espaço para se alimentar dos restos do plantio e, ao mesmo tempo, adubar o solo. 

Posteriormente, a cada ano que passava, a área de pastagem com esse capim foi aumentando e 

outros proprietários começaram a fazer a mesma coisa. Ou seja, utilizar as terras das roças de 

arrendo para plantar o capim. Desse modo, o gado que só ficava nas áreas de lavouras alguns 

meses do ano, passou, em algumas fazendas, a permanecer o ano inteiro.  

Figura 19- Fazenda do Limoeiro, local onde eram cultivadas roças de arrendo 

 
Fonte: Acervo do autor. 28/11/2017.  

Todos os lavradores entrevistados foram unânimes nas respostas sobre essa 

realidade. Na primeira década desse século a situação se agravou, tanto o número de 

lavradores parceiros como a extensão das lavouras diminuíram. Em contrapartida, as áreas de 

pastagem compostas com capim braquiara ampliaram, ocupando os espaços antes cultivados 

no sistema de parceria. Dois depoimentos abaixo retratam bem esse processo. A entrevistada 

Creuza das Graças Reis, 65 anos, relata:“Aqui não tem quase ninguém mais plantando não. 

Onde você hoje vê capim braquiara, antes era tudo roça. Não sei se você alembra. Descendo 

esse morro aqui da Chácara pro lado do rio, isso tudo era roça. Do outro lado, no Limoeiro 

também, tudo era roça”.  Outro lavrador também relata essa mudança: “antes tinha mais terra 

pra plantar, depois foi diminuindo, hoje quase não tem mais, os dono dos terreno foram 

pegando as palhada pra planta capim”. (Vencesli Antônio Lopes, 56 anos). 

A lavradora Creuza, natural do Baú, reside também como meeira na Fazenda do 

Macacos e mora no núcleo adensado a vinte anos, plantou no sistema de parceria na fazenda 
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do Macacos durante dez anos e perdeu a palhada para o plantio de pastagem. Logo após, 

começou a plantar na Vargem do Acaba Saco. Plantou nessa propriedade por dez anos e em 

2017, na sua palhada foi plantado capim braquiara. A entrevistada relatou que assim que 

dobrou (segunda capina) o milho no final de janeiro, o filho do proprietário já mandou plantar 

esse capim no meio da roça onde o milho ainda estava crescendo. Além da entrevistada mais 

três lavradores parceiros perderam sua palhada e a terra de parceria neste mesmo ano. O relato 

acima retrata uma situação de conflito vivenciada pela maior parte dos lavradores, ou seja, o 

proprietário já plantava a semente do capim, aproveitando a lavoura capinada enquanto o 

milho ainda estava se desenvolvendo. 

Nos anos de 2016/2017, nos quais as terras de parceria foram entregues em 

setembro e recolhidas em maio, se comparada com as pessoas que cultivaram na parceria nos 

anos de 2017/2018, o número reduziu. No primeiro caso, plantaram duas pessoas no 

Limoeiro, nove na Sirivela (Silveria), oito na Fazenda, quatro na Vargem do Acaba Saco, 

quatro na Chácara e nenhuma pessoa na Manga do Prego, no Barroso e no Macacos. Já no 

segundo caso, plantaram, duas pessoas no Limoeiro, duas na Chácara, uma na Vargem do 

Acaba Saco, nove na Sirivela, oito na Fazenda e nenhum no Barroso, no Macacos e na Manga 

do Prego. De um total de vinte e sete lavradores parceiros o número diminuiu para vinte e 

duas. Já nesse ano de 2018/2019, na Chácara, Barroso, Macacos e Manga do Prego nenhum 

lavrador parceiro vai plantar, somente uma pessoa vai permanecer no Limoeiro, uma na 

Vargem do Acaba Saco, sete na fazenda e onze na Sirivela. Outro parceiro que cultivou por 

trinta anos na Chácara até 2017/2018 vai plantar esse ano no Ausente em terra de um 

quilombola. Vinte parceiros permanecerão cultivando no arrendo na forma tradicional, e todas 

as áreas onde não há mais o cultivo de milho e feijão na parceria, foram transformadas em 

pasto de capim braquiara. Em uma pesquisa realizada em 2010 com meus alunos, existiam no 

núcleo adensado do bairro trinta e oito pessoas plantando no sistema de parceria. 

A sucessão de herdeiros foi a principal causa atribuída no que concerne à redução 

das roças de arrendo. A concepção de que o lucro com a criação de rebanho bovino é maior 

do que manter as lavouras de milho e feijão no sistema de parceria predomina entre esses 

novos proprietários, herdeiros sucessores dos antigos donos. Entre os lavradores parceiros do 

bairro no período dessa pesquisa (2016/2018), cinco tinham menos de quarenta anos de idade 

e cultivavam na parceria como atividade secundária. Esse fato deixa claro que a tradição se 

renova, que pessoas mais jovens também plantam na parceria e praticam formas de ajuda 

mútua na lavoura. Doralice Paulino, 61 anos, afirma: “ainda tem muita gente que gosta de 

planta, que quer planta. Mas só não planta porque não tem terra”.  
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Nessa fala fica bem evidente que essa tradição no bairro vai se desarticulando, e 

que, muitas das sociabilidades que elas geravam vão deixando de acontecer ou diminuindo a 

frequência com que são praticadas. A troca de dias de serviço e os mutirões se encaixam nesse 

contexto. Uma vez que o tamanho das áreas de lavoura vem diminuindo, assim como a 

quantidade de lavradores parceiros. E interessante ressaltar que, ao longo do período dessa 

pesquisa, em duas dessas propriedades o número de lavradores parceiros foi expressivo. Na 

Fazenda e na Sirivela, as únicas propriedades que pertencem a antigos moradores 

proprietários em atividade na administração das mesmas,e, que, por decisão pessoal de seus 

donos, ainda mantém essa relação de produção tradicional no bairro. A proprietária da 

primeira, apesar de residir em outra cidade, preserva a agricultura de parceria em suas terras, 

contudo, seu filho, único herdeiro, já manifestou que não tem interesse em renovar as 

parcerias. Na Sirivela (Silveria), o processo inverteu, ou seja, no ano passado, 2017/2018 

nove pessoas cultivaram lavoura de milho e feijão no local, já na safra de 2018/2019, serão 

onze pessoas. 

Essa inversão somente ocorre nesta propriedade pelo fato do proprietário, o 

Senhor Leonardo Ferreira de Morais, 76 anos, ser uma permanência. Este senhor está em 

plena atividade enquanto agricultor e diariamente vai a sua propriedade onde hoje, além de 

plantar sua lavoura de milho e feijão juntamente com os lavradores parceiros, também cultiva 

frutas para fazer doces, cana para fazer rapadura, cria um pequeno rebanho e mantém um 

pomar. No núcleo adensado, onde reside, em seu quintal contíguo a sua residência, e em outro 

em frente da mesma, cria galinha, cultiva horta, possui plantação de laranja da terra, café, 

bananal e outras frutas. Neste último local está situada a fábrica de doce onde de maneira 

artesanal produz marmelada e doce de laranja da terra. 

Entre todos os proprietários antigos das maiores glebas, fazendas onde eram 

cultivadas lavouras de parceria, apenas o Senhor Leonardo está em atividade no bairro, 

ocupado na lida e gestão da sua propriedade. Relata que gosta de plantar e tem prazer em 

manter essa tradição.  

Eu gosto do pessoal plantando, é melhor, eu acho mais alegre, tem gente sempre lá. 
Toma um cafezinho com um, conversa com outro. Eu gosto porque tá sempre 
limpando a minha terra, eu ajudo eles e eles me ajudam. E como eu disse,ta sempre 
movimentado lá, hoje mesmo tinha bastante gente lá, uns plantando uns capinando 
(Senhor Leonardo Ferreira de Morais,76 anos). 

 

Na fala do entrevistado é possível observar que por mais que haja uma lógica 

econômica que organiza a produção e a gestão no uso desse espaço, uma vez que, a 

propriedade é produtiva e o proprietário é o responsável por sua administração, a opção 
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pessoal por manter o sistema de parceria é responsável atualmente pela manutenção dessa 

tradição no bairro. A Sirivela (FIG. 20) produz marmelo, cana e laranja da terra, além do 

milho e feijão que o proprietário cultiva e do arrendo que recebe na parceria (no ano 

2017/2018, recebeu de arrendo quinze cargas de milho e meio alqueire de feijão). Cerca de 

mil pés de marmelo estão plantados nesse local, além das frutas do pomar, laranja da terra, 

cana e uma extensa área de mata preservada. Uma pequena área com braquiara ocupa uma 

porção da propriedade. 

Figura 20- Lavoura de parceria de milho plantada no meio da plantação de marmelo na Sirivela 2018 

 
Fonte: Acervo do autor. 

É interessante ressaltar que as roças de arrendo ainda são entregues em setembro e 

recolhidas em maio, o contrato é feito com algumas pessoas na palavra, informal, o que é uma 

permanência. Já com outros, por questões ligadas a previdência social, o proprietário faz um 

contrato formal para provar que as pessoas realmente se mantem ativa na ocupação de 

lavrador. Fato que reforça sobremaneira a permanência dessa tradição, principalmente entre 

os lavradores que não possuem terra própria. Na Sirivela, dos onze parceiros, dois são 

aposentados e sete contribuem com a previdência social via sindicato rural. As roças de milho 

e feijão ocupam toda a área do quintal e do pomar além das áreas próprias para lavoura. Até 

mesmo no meio do marmeleiro ocorre o plantio do milho e do feijão pelos agricultores 

parceiros. Em relação a dinâmica da produção, atualmente o trator ara a terra, porém todas as 

outras etapas (plantio, capina, dobra e colheita) são realizadas com base no trabalho braçal e 

com ferramentas rústicas a exemplo da enxada. Entre os agricultores parceiros nessa 

propriedade, cinco plantaram milho crioulo e seis, milho híbrido. O proprietário também 

cultiva milho e a semente utilizada por ele é de origem crioula. O trator ara a terra em várias 

lavouras do bairro, tanto nas maiores como nas menores propriedades, um convenio entre a 
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prefeitura do Serro e a AMAJE (Associação dos Municípios do Alto Jequitinhonha) garante o 

acesso dos lavradores a esse serviço por um preço acessível já há alguns anos. Fator que 

configura uma transformação em uma etapa do processo de produção do alimento. 

Quem trabalha a maior parte do tempo nessa roça de arrendo é o chefe da família 

acompanhado pela esposa em alguns casos. Somente os filhos de um casal lavrador ajudam os 

pais nessa lavoura.  Todas as pessoas utilizam o adubo (adubo 4/4, 14/8) no plantio e ninguém 

cultiva mais os três tipos de feijão de maneira conjunta e simultânea nessa roça. Ainda é 

comum obedecer as fases da lua para plantar ou retirar madeira. Hoje também o volume 

cultivado é bem menor assim como a área da lavoura. Gêneros como a abóbora, batata doce, 

quiabo e batatinha são cultivados em poucas roças. No passado plantavam “de uma quarta a 

uma quarta e meio de milho”, no presente cada família planta em média, apenas “um prato a 

um prato e meio” (Apêndice E). 

 É interessante ressaltar que como permanência se mantem a forma de dividir as 

roças entre os parceiros na lavoura com galhos, fileira de capim, ou monte de terra. Mesmo a 

maneira como se referem ao volume do milho e do feijão plantado e colhido com medidas não 

usuais como prato, quarta, alqueire, carga, nos remete a unidades de medidas utilizadas até o 

século XIX (Apêndice E). Ao analisar essa dinâmica do sistema de parceria no bairro algumas 

permanências e mudanças podem ser identificadas, mesmo com a manutenção da tradição, 

modificações nas sociabilidades, nas técnicas, saberes e fazeres vão se configurando como 

uma adaptação a uma nova condição socioeconômica. 

Sebastião Fabiano, 56 anos, relata que: “no passado a troca de dia de serviço e o 

mutirão acontecia por causa do tamanho da lavoura e da pressa pra capina na invernada das 

águas”.  Hoje a troca de dias de serviço é mantida em todo o bairro, sobretudo nas pequenas 

propriedades, tanto em glebas particulares como nas terras de parceria, contudo, a frequência 

com que acontece, o número de pessoas que pratica e a quantidade de vezes que trocam dias 

diminuíram. Na lavoura já não se faz mutirão há algumas décadas. A permanência da primeira 

forma de ajuda mútua é garantida pela existência de fortes laços de parentesco e vizinhança, 

sendo esses laços o que tem possibilitadoa existência dessa prática no presente. Inclusive, em 

muitos casos, ainda toda a família participa da troca de dias, sendo comum a participação dos 

filhos mais jovens, principalmente os homens. 

O depoimento do proprietário parceiro Senhor Leonardo nos deixa evidente a 

lógica econômica atual dos proprietários em relação a agricultura de parceria no bairro. Esta 

concepção predomina entre os novos proprietários, herdeiros e sucessores dos antigos na 

gestão dessas fazendas. “Oh gente! Isso são muitos e muitos que falam: ‘Eu se fosse você não 
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mexia com o arrendo não. Comprava uns boieco e soltava aí, dá mais lucro’. Dá pode até dá, 

mas eu não quero, tinha umas vacas lá eu vendi, eu prefiro que o povo planta”. A veracidade 

desse relato pode ser confirmada pelo fato do número de lavradores parceiros em suas terras, 

na Sirivela, ter aumentado nesse ano 2018/2019. No ano passado oito lavradores cultivaram 

nas terras da Fazenda, todos da família Correia que cultivam nessa gleba há três gerações, 

desde meados do século passado. O herdeiro proprietário, no ano 2018/2019, ameaçou pedir 

as palhadas para nelas plantar capim braquiara, porém, a proprietária, mesmo não residindo 

no bairro, decidiu pela manutenção do sistema deparceria 

Muitas vezes o dono não comunicava ao lavrador que não renovaria a parceria, o 

lavrador ficava sabendo ou via o capim plantado no local onde cultivava. Assim, já não 

voltava aquela palhada e era informado que a parceria não seria renovada. O que pode ser 

confirmado com o relato da lavradora Creuza das Graças Reis, 65 anos, sobre essa situação 

vivenciada por ela na propriedade da Vargem do Acaba Saco. “Ele aproveitou que o milho 

estava grande, só espero capina e já mando o menino plantar capim no meio”. Essa realidade 

atingiu, sobretudo, os lavradores que residem no núcleo adensado do bairro além de muitos 

das outras localidades que plantavam nessas mesmas propriedades no sistema de parceria. 

Atualmente nas localidades do Ausente (FIG. 21), Barra da Cega e Baú, assim como no 

núcleo adensado, o sistema alimentar sofreu mudanças ligadas a origem dos alimentos e como 

as pessoas agem para obtê-lo.  

Figura 21- Vista parcial da localidade do Ausente, quintal e lavoura, 2018 

 
Fonte: Acervo do autor.  

Nas primeiras localidades citadas, a maioria das famílias ainda cultivam na 

lavoura, no quintal e na horta muitos gêneros que garantem a subsistência do grupo familiar 



154 

 

ao longo do ano. Também alguns animais e aves como a galinha e o porco são criados. Essas 

famílias consomem maior quantidade de alimentos por eles cultivados do que os moradores 

do núcleo adensado. Porém, a origem dos alimentos consumidos que integram a dieta 

alimentar atual dos moradores do bairro, no geral, foi modificada.  Um volume considerável 

do que é consumido não é mais cultivado ou coletado, e sim comprado. Também houve 

aumento do consumo de produtos industrializados, abrangendo até mesmo gêneros do 

cotidiano como a farinha de mandioca, o feijão e o fubá. 

A irregularidade e diminuição das chuvas, a proibição pelo IEF-MG do 

desmatamento objetivando formar novas roças, a crescente infertilidade do solo, o êxodo rural 

dos mais jovens, o surgimento de outras alternativas de renda e acesso ao consumo de 

alimentos, foram os fatores identificados pelos entrevistados de todo o bairro como 

responsáveis pela diminuição das áreas de lavoura e mudanças no sistema alimentar. Os 

entrevistados afirmaram que hoje a colheita é menor do que nos últimos anos. A falta de 

espaços para pousio, assim com o a proibição pelo IEF-MG do desmatamento e queimadas 

para formar novas áreas para plantio, como era hábito no passado, foram relatados como 

fatores que contribuíram para diminuição da fertilidade do solo. O relato a seguir ilustra a 

percepção dos moradores sobre essa questão: 

Pois a terra não rejeita a planta não, antigamente a planta saía bonitinha sem por 
nada. O tempo chovia mais, o tempo era uma maravilha, se plantava batata dava, se 
plantava feijão colhia, tudo que plantava colhia. Hoje em dia se você não por adubo 
na terra, se não por bastante esterco na terra, quase que não tá saindo muita coisa. 
Pra planta hoje você tem que ta usando muita coisa, não é só o esterco orgânico não, 
principalmente na roça de milho. Se você não por o adubo você não colhe nada não 
(Aldair Lúcio, 62 anos) 

 

Essa fala converge com a opinião de todos os entrevistados independente de 

trabalharem em lavouras de parceria ou em terras próprias. Em função das características 

pedológicas do solo local, muitos anos de uso destinado à lavoura de milho e feijão, plantados 

nas últimas décadas de forma ininterrupta sobre o mesmo lugar, em conjunto, são os fatores 

responsáveis pela redução da fertilidade do solo. O importante é compreender que, em relação 

ao sistema alimentar do bairro, fatores internos interferiram consideravelmente nas mudanças 

e permanências em relação às formas de obter e produzir os gêneros consumidos. 

Condições de permanência e mudança convivem simultaneamente configurando 

relações pretéritas e modelando novas dinâmicas em antigas tradições: Um lavrador parceiro 

que perdeu sua palhada (com trinta anos de parceria) na safra de 2017/2018, uma vez que a 

área foi transformada em pasto, vai plantar sua roça de arrendo na terra de um quilombola 

proprietário no Ausente. O sistema de parceria tradicional se manteve o mesmo, porém o 
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arrendo não é mais pago a um fazendeiro, ou seja, ao grande proprietário local, e sim ao 

pequeno sitiante quilombola. O valor do arrendo sobre o milho e o feijão permanece o 

mesmo, vinte e cinco por cento do total colhido. 

Outro exemplo, é que um proprietário (herdeiro), já não recebe há dois anos o 

arrendo na forma de produto da colheita. Ele calcula o valor do produto, fruto do arrendo, em 

dinheiro, e o lavrador parceiro paga o valor proporcional a quantidade de milho e feijão do 

arrendo. Permanece a relação, mas muda a forma de pagamento, não o valor, e sim a forma. 

Outra lavradora idosa, moradora do Ausente, ainda mantem a prática de trocar dias de serviço 

na capina com uma nora vizinha, porém como não pode trabalhar por causa da idade, 

remunera uma pessoa para trabalhar na lavoura da vizinha com quem trocou dias. A forma de 

ajuda mútua permanece, porém mudou a forma como é paga a recíproca, hoje envolve 

dinheiro e trabalho remunerado de uma das partes. 

Outra relação tradicional que pouco transformou-se ao longo das últimas décadas 

foi o costume de pagar a maquia (Apêndice D), ou seja, paga-se com o produto in natura pelo 

beneficiamento ou transformação do mesmo. Embora essa relação não possua essa definição 

atualmente, toda a lógica da divisão e produção/transformação de alguns gêneros 

permanecem. No que se refere a produção de rapadura, na localidade do Ausente, uma família 

produz esse item de maneira artesanal alcançando uma média na produção de cerca de 400 

rapaduras por mês. Cerca de dez lavradores do bairro oferecem anualmente a cana e a família 

entra com o serviço. A metade do total de rapadura produzida pertence ao lavrador e a outra a 

metade a família que produziu. Em relação a cachaça, na Barra da Cega, três pequenos 

alambiqueiros além da produção própria também estabelecem a relação de produzir nessa 

lógica a cachaça com alguns moradores do bairro.  

Uma outra lavradora parceira no núcleo adensado paga arrendo pelo uso de sua 

palhada, é uma resistência sendo a última parceira no Limoeiro. Paga em produto o arrendo 

sobre a colheita de milho e feijão. Porém, recebe arrendo do feijão plantado por outro lavrador 

parceiro em sua terra no Baú. Ou seja, ela ao mesmo tempo é lavradora parceira que paga o 

arrendo e proprietária parceira que recebe o arrendo pelo aluguel de sua terra. Estas 

permanências também estão presentes no cultivo de gêneros alimentícios existentes em 

muitos lotes no núcleo adensado (FIG. 22), sendo perceptível nas pequenas plantações de 

mandioca, milho, feijão e cana nesses espaços transformados em produtivos. 
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Figura 22- Lote no núcleo adensado, onde é possível ver a quadra poliesportiva, com plantação de milho, 
feijão e mandioca, 2018 

 
Fonte: Acervo do autor. 

Em relação a trocas que eram comuns no bairro, algumas mudas de espécies 

vegetais, sementes, frutas, legumes e verduras continuam sendo trocadas entre vizinhos e 

parentes. O costume de compartilhar a carne de porco com os mais próximos na forma de 

guisado permanece. Hoje é comum a venda de alguns gêneros desses espaços em períodos de 

produção, como algumas verduras, frutas, ovos, frango, porém entre os familiares e vizinhos o 

hábito de trocar ainda permanece. Metade dos lavradores parceiros, e muitos que residem em 

outras localidades, ainda guardam a semente do milho crioulo para plantar na lavoura. A 

seleção é feita sobre o produto da colheita. Escolhe-se o milho grosso, das espigas grandes e 

sadias. Umas das lavradoras parceira entrevistada, Doralice Paulino, 61 anos, colheu “milho 

graúdo” nesse ano de 2018, cinco lavradores pediram à entrevistada sementes para plantar. A 

mesma colheu sete cargas, e trocará por outro “milho mais fino” com cada um desses 

lavradores cerca de uma quarta a meio prato de semente da sua colheita. Perguntada se ela 

venderia o milho destinado para semente, ela respondeu que não gosta de vender o milho que 

colhe, prefere trocar pela mesma quantidade do grão. O que constitui uma permanência 

enquanto hábito e valor comuns no passado. No relato a seguir ela expressa o orgulho em 

relação a esses pedidos: “olha só, uma pessoa planta um prato de milho e ter esse privilégio de 

fornecer milho pra cinco pessoa plantar, já pensou”. 

Do total de entrevistados (12), todos produzem gêneros alimentícios em seu 

quintal. Quatro são proprietários de pequenos sítios, três cultivam em lotes de terceiros que 

estão situados no núcleo adensado (que no máximo possuem 500 m² de extensão), duas em 

quintais de casas de veraneio nas quais prestam serviço. Dos doze entrevistados, entre eles um 
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proprietário parceiro, dez continuam cultivando alimentos na horta (FIG. 23), no quintal ou na 

lavoura. Metade dos entrevistados ainda plantam no regime de parceria em terras de terceiros. 

O que mostra as permanências dessa tradição. 

Figura 23- Horta de uma entrevistada, 2018 

 
Fonte: Acervo do autor. 

Nos quintais são encontradas frutas como: abacate, banana, manga, goiaba, 

pitanga, acerola, laranja, jabuticaba e limão. Aí também são cultivados mandioca, milho, 

feijão, urucum, feijão andu, chuchu e mesmo cana. Já na horta (FIG. 23), comum em todas as 

casas, diversos tipos de legumes e verduras compõem esse espaço.  As estratégias de 

produção de alimento para a subsistência ainda permanecem na gestão integrada desses 

lugares. Quando o quintal se tornou pequeno por causa das construções, alguns lavradores( do 

núcleo adensado), passaram a cultivar horta em quintais de casas de veraneio em que prestam 

serviço ou mesmo em lotes de terceiros no interior do núcleo adensado. Reproduzem nesses 

espaços dinâmicas de gestão e produção de gêneros cultivados em outros tempos na lavoura, 

no quintal e em sua horta. 

Como mencionado o turismo acarretou inúmeras modificações na vida e no 

sistema alimentar dos moradores do bairro, sobretudo no núcleo adensado. Uma vez que, 

ampliou a renda, gerou novas formas de ocupação e também proporcionou o contato com 

outras pessoas, ampliando a possibilidade de maior influência externas na vida e no espaço do 

bairro. Novos hábitos alimentares, formas de preparar a comida, gêneros não conhecidos 

assim como receitas passaram a ser assimiladas e a integrar a dieta e as refeições dos 

moradores. Mariinha, 61 anos, relata: 

Com o turismo você passou a conviver com pessoas diferentes, ter hábitos 
diferentes. Até o alimento, porque você cozinha pra ele e aprende. O povo daqui não 
usava legumes não. Os legumes que a gente usava era chuchu, abóbora, batata doce. 
Aí passamos a comer outras coisas também: cenoura, rúcula, brócolis, e outras 
comidas. 
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Fatores endógenos e exógenos modelaram assim o sistema alimentar. O turismo 

aumentou em intensidade e fluxo após meados da década de 1990, mesmo período em que as 

pastagens de braquiara ampliam-se sobre as lavouras de parceria. Nesse contexto, no bairro de 

Milho Verde, ocorre a decadência de uma atividade econômica, e forma de produção e 

obtenção da subsistência, e, simultaneamente, uma nova atividade econômica surge e 

dinamiza a economia local. É importante mencionar que esse processo aconteceu, e ainda vem 

acontecendo, de maneira gradual, heterogêneo no tempo e no espaço. 

O desenvolvimento do turismo amenizou os impactos negativos da expansão das 

pastagens de capim braquiara sobre as áreas de lavouras de parceria, visto que, gerou novas 

formas de acesso a renda na escala local. Como consequência direta, toda a carência alimentar 

acarretada pela queda da produção de gêneros básicos na lavoura foi compensada com novos 

meios de acesso ao alimento. Nas localidades que não vivenciaram o turismo outros fatores 

influenciaram na diminuição da produção, como a crescente infertilidade do solo e a falta e 

irregularidade de chuvas. Contudo, em todo o bairro, novas formas de obter o alimento 

surgiram nessas últimas três décadas com forte tendência ao consumo de gêneros 

industrializados e produzidos em espaços externos ao bairro. Em contrapartida, houve uma 

diminuição no cultivado ou coletado no espaço do bairro. 

 

6.3 Jacutinga: espaço social alimentar 

 

O bairro rural da Jacutinga pouco mudou nas últimas duas décadas. Ao 

analisarmos o espaço físico do bairro, aumentaram o número de residências construídas 

recentemente e de estradas, porém a quantidade é pequena. As novas casas estão situadas 

próximas as casas de membros da família como pais ou sogros. No período desta pesquisa, 

2016/2018 duas novas casas surgiram. Ao todo hoje residem no bairro trinta famílias, cento e 

quinze pessoas, e novos grupos familiares se originaram a partir da união de pessoas do 

próprio lugar. Todas as famílias se dedicam à pequena lavoura de subsistência como atividade 

principal, a coleta de sempre-vivas e flores do campo é desempenhada como atividade 

secundária e a quantidade de aposentados abrange cerca de 30% dos moradores.  

Em relação às sociabilidades, o fechamento da escola em 2015 contribui para a 

diminuição destas. Assim, um importante centro de convívio e reunião dos moradores do 

bairro foi extinto. O imóvel hoje encontra-se em precária condição de manutenção. Mesmo 

assim funciona como centro de reunião e atendimento médico. As janelas estão com os vidros 

quebrados, não possui água encanada e não existe manutenção por parte da prefeitura. Os 
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moradores recorrem a Prefeitura Municipal do Serro constantemente buscando resolução para 

o problema, não havendo retorno por parte do poder público municipal. 

Como não há comércio, igreja ou campo de futebol, nem mesmo uma associação, 

este imóvel funcionou durante anos com diversas funções, como escola, posto de atendimento 

médico e local de reunião. Com o fechamento da escola e a precária condição do prédio, este 

é menos utilizado e parte das sociabilidades e momentos de reuniões reduziram. Na casa dos 

moradores esses momentos ainda ocorrem. Rezas, terços, aniversários e casamentos 

acontecem com menor frequência atualmente, mas ainda funcionam como importantes 

momentos de reunião. Metade dos moradores professam a religião católica e a outra metade a 

evangélica. Como bairro não há igreja, os da primeira religião vão a Capivari e o segundo 

grupo frequenta a igreja Congregação Cristã do Brasil no bairro vizinho da Chacrinha.  

Aos sábados, no período da tarde, acontece na igreja evangélica o culto há dez 

anos, além deste há cultos e orações nas casas. O convívio entre os moradores é harmônico, 

uma vez que além dos valores da religião, o que predomina como fator de coesão social são 

os laços de vizinhança e parentesco. “Deus é um só”, afirmou Dona Amada Correia, 59 anos, 

essa fala delimita o afirmado anteriormente. Quanto a escola, os alunos cursam o primeiro 

ciclo de ensino fundamental em Capivari e o segundo ciclo dessa fase e o ensino médio em 

Milho Verde. Em treze anos como professor nesta última instituição nenhum aluno morador 

do bairro concluiu o ensino médio e apenas dois o ensino fundamental. Atualmente o 

transporte escolar percorre um trecho maior da estrada no interior do bairro, o que ampliou o 

acesso e diminuiu a distância percorrida das residências até o ponto para muitas crianças. Da 

Jacutinga estudavam no ano de 2018 em Milho Verde doze alunos e em Capivari cinco. 

As relações comerciais acontecem em Capivari e na cidade do Serro. Segundo os 

moradores o bairro apresenta atualmente problemas como: a falta de abastecimento adequado 

de água, ausência de escola, posto de saúde, abandono por parte do poder público municipal, 

estrada em condição precária, falta de emprego, migração de muitos pais de família e mais 

jovens, não possui um centro social nem campo de futebol. Problemas que interferem nas 

sociabilidades do bairro, restringindo as possibilidades de reunião e convívio social, o que 

obriga o deslocamento para ter acesso a esses serviços. Porém diferentes formas de lazer 

permanecem, acontecem em visitas a parentes e vizinhos, aniversário, bate papo na estrada, 

festas de casamento, rezas, cultos e orações. 

Na percepção de seus moradores a vida melhorou nas últimas décadas, desde a 

condição da moradia até o acesso à renda e ao consumo. Os programas sociais do governo, o 

aumento na oferta de trabalho remunerado (dentro ou fora do bairro), a aposentadoria dos 
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moradores idosos, foram os fatores apontados pelos entrevistados como os responsáveis pela 

melhoria da qualidade de vida. Na Jacutinga (FIG. 24) o turismo não se desenvolveu e o 

número de pessoas que visitam o local é inexpressivo. Seus moradores não possuem contato 

com a atividade turística. Como já mencionado, a maioria das famílias estão ocupadas na 

pequena lavoura de subsistência. 

Figura 24- Vista parcial de parte do bairro da Jacutinga, 2018 

 
Fonte: Acervo do autor. 

Em relação ao sistema alimentar, uma das primeiras mudanças identificadas de 

maneira unânime entre os entrevistados é que hoje houve um aumento na quantidade e na 

variedade dos alimentos consumidos. O relato da entrevistada Elsa do Carmo Cunha, 83 anos, 

deixa bem evidente a condição pretérita de como era a vida dos seus habitantes a meio século 

atrás: “Antes nós só faltava comer as coisa brava né, porque nessa época nos sofria muito, 

morava lá pros mato a fora. Nós comia quiabo da serra, cascava ele e punha na gordura”. 

Quanto a obtenção de alimentos, no passado havia maior dependência em relação 

ao cultivo dos gêneros no quintal, na lavoura e na horta, assim como da coleta e da caça. O 

hábito na atualidade das famílias não fazerem todas as preparações do jantar pode ser fruto 

dessa modificação. A escassez foi identificada como o motivo de toda comida ser refeita a 

cada uma nova refeição. A entrevistada Marina das Graças Correia Cunha, 49 anos, afirma 

que a modificação nesse hábito está ligada ao fato de que: “o almoço sobra pra janta, porque 

hoje você traz as coisas com mais fartura. Você tem mais quantidade. Já faz a quantidade que 

dá pro almoço e pra janta. Faz mais macarrão, mais arroz, mais feijão. Faz pra sobrar, hoje ta 

tudo mais fácil”. 
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Alguns alimentos permanecem nas refeições, outros não e novos alimentos foram 

introduzidos ao cardápio. No que se refere à frequência das refeições diárias no passado eram 

quatro: “tira-jejum”às cinco ou seis horas, almoço às dez, merenda ao meio dia e “janta”às 

quatro ou cinco horas. Em relação ao tira jejum e a merenda, assim como em Milho Verde, 

ocorreram mudanças nos horários e nas definições, atualmente os moradores consomem essas 

refeições mais tarde e elas passaram a serem denominadas de café da manhã e café da tarde, 

respectivamente. Nessas refeições eram consumidas as seguintes preparações: fubá suado, 

inhame, cará, batata doce e mandioca cozidas, angu doce, banana assada e café com caldo de 

cana. 

Estes alimentos eram produzidos na lavoura, no quintal e na horta. Hoje foram 

substituídos por subprodutos do trigo: pão, biscoito e bolacha, permanecendo o fubá suado e o 

café, porém este é feito com água e açúcar. A maior parte do café consumido é comprado e 

industrializado, e o açúcar, antes comida de rico, na atualidade é consumido com fartura. O 

café feito com caldo de cana fervido e espumado não faz parte do cotidiano, contudo 

permanece sendo consumido de maneira esporádica. 

O almoço e o jantar mudaram em termos de quantidade e variedade. No passado a 

base dessas refeições eram o angu, o feijão e uma mistura, sendo que o número de panelas e a 

quantidade de cada item era pequena. Atualmente, o arroz e o feijão são a base dessas 

refeições. O arroz e o macarrão, considerados no passado como comida de rico, passaram a 

ser consumidos de maneira constante, sobretudo o primeiro que é consumido diariamente. 

Uma entrevistada relatou que mesmo a família sendo grande o pai tinha o costume de ir ao 

Serro e comprar apenas dois quilos de arroz que era consumido pela família no decorrer de 

um mês. O angu permanece integrando essas refeições, porém a quantidade preparada é 

menor. 

O consumo de verduras ou legumes, e de uma carne ou ovo, são comuns nessas 

refeições. Assim, arroz, feijão, carne, legumes, angu, e macarrão, integram o cardápio 

cotidiano dessas refeições. Entre esses itens cada vez mais, nessas últimas décadas, os 

alimentos produzidos ou coletados são em menor quantidade, sendo maior a aquisição de 

alimentos processados pelas indústrias alimentícias. 

As lavouras de parceria no Condado já não são cultivadas pelos moradores da 

Jacutinga a cerca de vinte anos. A sucessão de herdeiros, assim como a expansão das áreas de 

pastagem com capim braquiara, foram as principais causas da extinção dessa forma de 

produção. Como o solo do bairro é arenoso, o volume de feijão e milho produzido e 

consequentemente consumido diminuiu. Em termos de quantidade de consumo desses itens, 
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ele aumentou. Contudo, são de origem industrializada visto que, a sua produtividade, assim 

como a área plantada reduziram. 

Quando as lavouras de milho e feijão no sistema de parceria no Condado 

deixaram de serem cultivadas, além dessa forma de produção ter deixado de ser 

praticada,algumas formas de ajuda mútua como o mutirão e a troca de dias de serviço foram 

afetadas. A primeira já não é praticada na lavoura de arrendo no Condado há muitos anos, já a 

segunda, a troca de dias de serviço, esta permanece. 

A troca de dias de serviço ainda acontece entre vizinhos e parentes próximos, 

apesar de ser praticada com menor frequência. O tamanho das áreas de cultivo do milho e do 

feijão diminuíram, assim como as roças de arrendo não existem mais, o que causou a redução 

na produção, e consequentemente no consumo de gêneros cultivados e seus derivados. 

Quanto a mandioca ainda é comum o cultivo de lavouras no bairro, assim como a 

produção de farinha, nestas duas atividades a troca de dias de serviço ainda é praticada. Em 

relação ao passado, tanto as áreas com cultivo de mandioca, quanto à quantidade de farinha e 

goma produzida diminuíram. Marina das Graças Correia Cunha , 49 anos, relata: “hoje é 

assim, eu faço a farinha na casa dela (cunhada), se eu to lá, ela vai me ajuda, os filhos dela 

vai. Quando ela tá fazendo a farinha dela, eu vou ajudar ela, meus filhos vão lá ajudar.” 

Nesse relato fica evidente a lógica dessa forma de ajuda mútua dentro contexto de 

produção do camponês lavrador, sobretudo quando há necessidade de maior número de 

pessoas para desempenhar uma função. É importante ressaltar que tanto a mandioca, quanto 

os seus derivados são importantes itens que integram as refeições dos moradores do bairro. 

Quanto às misturas, na atualidade, o consumo de verduras provenientes da horta 

(FIG. 25) como couve, alface, almeirão, cebolinha, mostarda, serralha, salsa, tomate, 

aumentou. No quintal o chuchu, urucum, inhame, cara, batata doce, ainda são cultivados e 

consumidos pelos moradores. Neste espaço também são produzidas frutas como o abacate, 

banana, jabuticaba, manga, goiaba, laranja, limão, que ainda permanecem como importante 

complemento alimentar. A cana ainda é aí cultivada, sendo parte para produzir garapa e parte 

para alimentar animais no período da seca. A área cultivada é pequena. O consumo de angu 

de banana e de angu branco não é mais comum entre os moradores do bairro. 
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Figura 25- Horta na residência de uma entrevistada na Jacutinga, 2018 

 
Fonte: Acervo do autor. 

Em relação ao consumo de carne, este passou a ser um hábito cotidiano no almoço 

e no jantar, sobretudo no primeiro. Enquanto no passado quando consumida, era de maneira 

esporádica, sendo comum o consumo de carnes menos nobres. Atualmente seu 

consumoaumentou em quantidade, come-se as partes mais nobres e as consumidas antes como 

fissura, fato e ubre não estão presentes nas refeições de maneira usual. O consumo de ovo e de 

carne de galinha caipira permanece, sendo o primeiro mais consumido no cotidiano. Tanto o 

consumo do ovo, quanto da carne de frango de granja também aumentaram, fato que não 

existia no passado. O porco ainda é criado em quase todas as casas, no quintal, e o costume de 

dividir o guisado ainda permanece, principalmente entre parentes e vizinhos próximos.  O 

consumo de sua gordura faz parte do cotidiano de todos os entrevistados, o que constitui uma 

permanência. Nessas sociabilidades como a troca de dias de serviço e do guisado é que os 

laços de parentesco e vizinhança são mais evidentes no presente. As trocas de frutas, 

sementes, mudas, verduras e alimentos ainda acontecem, principalmente entre os moradores 

mais próximos. 

A horta, o quintal e a lavoura (FIG. 26 e 27) são espaços onde os saberes, fazeres 

e técnicas ainda persistem na produção do alimento, embora algumas mudanças venham 

ocorrendo. Hoje o costume é colocar adubo ao plantar e muitos plantam o milho híbrido. 

Novas espécies foram incorporadas a esses espaços – a acerola, o abacaxi, o eucalipto, a 

ameixa, a rúcula e o brócolis, são alguns exemplos. O eucalipto enquanto lavoura existe há 

cerca de dez anos e ocupa três espaços descontínuos. Não pertencem a moradores locais e a 

produção objetiva a produção de carvão. 



164 

 

De maneira esporádica essa lavoura gera emprego remunerado. O abacaxi vem 

sendo plantado por três famílias há três anos, quando chove de maneira regular sua produção 

é satisfatória. Essa produção é destinada ao consumo familiar e ao comércio. A metade das 

famílias possui um pequeno rebanho bovino, criado no campo rupestre a solta. A criação é 

destinada a produção de leite e ao corte, porém, é inexpressiva. 

Figura 26- Lavoura de mandioca de uma entrevistada, 2018 

 
                       Fonte: Acervo do autor.   

Figura 27- Quintal de uma residência 

                   
           Fonte: Acervo do autor. 

O campo e a mata foram os espaços que mais deixaram de oferecer alimento para 

a dieta local. Espécies como a caratinga, gondó, lobrolobro, quiabo da lapa, mangarito, 

samambaia, imbiruçu não são mais consumidas. O hábito de caçar também não mais existe, e 

espécies como: paca, preá, coelho, tatu, rato do mato, codorna, não mais fazem parte da dieta 
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alimentar. No geral, os moradores do bairro da Jacutinga consomem menos gêneros dos 

espaços naturais como o campo e a mata, e mesmo da lavoura do que no passado. 

Os moradores entrevistados foram unânimes em afirmar que hoje as áreas de 

lavouras e a produção de milho, feijão, mandioca e cana são menores. Os motivos mais 

apontados foram as mudanças climáticas e a infertilidade do solo: “Hoje a gente planta mais é 

mandiocal. O milho e o feijão planta pouco. Mas não chega a dar por causa da terra. A terra 

aqui é muito fraca. Também o tempo mudou muito, quase não chove mais. Junta terra ruim, 

não chove, não tem como a planta dá”.(Marina das Graças Correia Cunha,49 anos). A falta de 

chuva, sua inconstância, assim como o atraso e diminuição da mesma, foram fenômenos 

identificados por todos os entrevistados. “Terra cansada”, “terra fraca” foram expressões 

comuns ao fazerem referência a capacidade do solo em produzir. 

Essas foram as duas causas apontadas como as responsáveis pela diminuição das 

áreas de plantio. Os entrevistados relataram também que a terra está cansada porque não é 

mais costume fazer o pousio e plantar em novas áreas. Como toda a área está na APA “Água 

das Vertentes”, é proibida a limpeza e queima de novas áreas para novas lavouras. Essa 

proibição impede o pousio das áreas de lavoura. Como essas são cultivadas anualmente, a 

fertilidade do solo tem diminuído, visto que, o solo arenoso não é propício para esse tipo de 

cultivo, sobretudo durante um longo período, motivo pelo qual está ocorrendo essa rápida 

degradação. 

 Mesmo os quintais dão mostras da infertilidade do solo, por meio da queda na 

produção. Esses fatores têm influenciado na estruturação do espaço do comestível e no 

sistema alimentar do bairro. O consumode alimentos industrializados e adquiridos no 

comércio nas duas últimas décadas vem sendo cada vez maior, tanto em quantidade como em 

variedade de gêneros. Uma parte considerável do consumido não é mais produto da 

agricultura ou do extrativismo, e , sim, é comprado no mercado. 

Muitos entrevistados identificam que o alimento comprado tem produtos químicos 

que acarretam em mal para a saúde humana. Também classificam o cultivado como mais 

saboroso e de melhor qualidade. Ao comparar a comida do passado como a do presente, a fala 

do Senhor Milton Severino, 71 anos, retrata a opinião dos moradores do bairro. “Antes comia 

pouco e alimentava muito. Hoje come muito e alimenta pouco”. Ou seja, a fartura e a 

quantidade de alimentos disponíveis para o consumo é maior, mas a comida sustenta menos. 

Nas entrevistas esta comparação aparecia se referindo ao fubá suado, ao angu de milho, a 

farinha de mandioca, a carne e à gordura de porco. 
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6.4 Milho Verde e Jacutinga: mudanças e permanências no espaço social alimentar 

 

Como já mencionado diversos fatores internos e externos aos bairros rurais de 

Milho Verde e Jacutinga foram responsáveis pelas mudanças no sistema alimentar e no 

espaço do comestível local. Neste contexto novos alimentos, novas formas de preparo e novas 

receitas surgem, ocorrem mudanças nos horários em que as refeições são oferecidas e na 

denominação dada às refeições. Não só o caráter nutricional, assim como as sociabilidades 

foram afetadas nesse processo.  

Em relação ao espaço do comestível, ocorreu em ambos uma redução do 

identificado e consumido como alimento. Frutas, raízes, caules, folhas, carnes e leguminosas 

da mata, do cerrado e do campo deixaram de ser consumidos como mistura e foram 

substituídas por outros produtos. O consumo de carne aumentou, sobretudo o de carnes de 

frango e boi, porém a origem destas é cada vez mais industrializada, e a quantidade de carne 

proveniente da caça, da pesca ou da criação doméstica diminuiu.  

Os quintais e hortas dos bairros ainda permanecem como espaços onde se produz 

a maior parte do que é consumido como alimento. Embora algumas espécies tenham deixado 

de serem cultivadas, dando lugar a outras. Nesses espaços ainda se reproduzem a dinâmica de 

produção e uso do espaço objetivando a subsistência do grupo familiar e se mantêm 

sociabilidades, trocas e momentos de reunião. 

Os cultivos das lavouras ainda permanecem nos dois bairros. Na Jacutinga todas 

as famílias estão ocupadas na pequena lavoura de subsistência, já em Milho Verde esta 

realidade é maior entre os moradores do Ausente e da Barra da Cega. No núcleo adensado do 

bairro as lavouras de parceria diminuíram consideravelmente assim como o número de 

lavradores. Atualmente cerca de 30% dos seus moradores nativos ainda cultivam lavouras, 

seja como ocupação principal ou secundária. No primeiro caso a infertilidade crescente do 

solo e a falta de chuvas foram apontados como principais motivos para a redução da 

quantidade colhida. No segundo caso, em ambos os bairros, a sucessão de herdeiros, assim 

como a expansão das pastagens de capim braquiara foram responsáveis pela extinção 

(Jacutinga/Condado) ou diminuição (Milho Verde) dessa tradicional forma de produção. 

Contudo os problemas citados no primeiro caso são comuns em todos os doisbairros. 

As consequências desse processo como a diminuição do consumo de derivados do 

milho e do feijão plantados nessas lavouras, assim como de vegetais como a abóbora, batata 

doce, mandioca, batatinha, jiló, quiabo, são comuns no presente. Os alimentos básicos do 

almoço e do jantar modificaram, hoje o arroz e o feijão assumiram essa função. O consumo 
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do angu foi reduzido, passando a compor a mistura. A quantidade e variedade de alimentos 

que compõem o cardápio do almoço e do jantar ampliaram. Essas mudanças foram percebidas 

como positivas pelos moradores dos dois bairros e identificadas como melhoria na qualidade 

de vida. O consumo de carne passou a ser diário, e ainda é habito entre as famílias o consumo 

de gordura de porco. Na Jacutinga o uso da gordura de porco no preparo das refeições é maior 

do que em Milho Verde. 

O quadro (QUADRO 1) a seguir mostra as principais modificações que 

aconteceram no almoço e no jantar nas últimas décadas.  

Quadro 1- Almoço/jantar: permanências e modificações 

Antes (Anterior a década de 1990) Hoje (Posterior a década de 1990) 

Menor número de panelas – 2 a 3 Maior número de panelas 5 - 6 

Menor diversidade de gêneros nas refeições Maior diversidade de gêneros nas refeições 

Menor quantidade de comida Maior quantidade de comida 

Mistura: verdura, mato, legumes, caça, ovos 
Mistura: verdura, legumes, ovos, farinhas, 

carnes, macarrão 

Base: angu e feijão  Base: arroz e feijão 

Toda comida era refeita a cada nova refeição 
Normalmente sobra parte da refeição do almoço 

para ser consumida no jantar 
Grande dependência do coletado em espações 

naturais como campo e mata 
Pequena dependência e consumo do coletado em 

espaços naturais como campo e mata 
Alimento preparado com a utilização da gordura 

do porco 
Comida preparada com óleos vegetais, além da 

permanência do uso da gordura 
Consumo de carne esporádico Consumo de carne diário 

Horário da refeição: 10 horas Horário da refeição: entre 11 e 12 horas 

Maior consumo de produtos cultivados na 

lavoura, quintal e horta 

Maior consumo de alimentos cultivados na horta 
e quintal, e menor dos gêneros cultivados na 

lavoura 
Predomínio do consumo de alimentos cultivados 

ou coletados da natureza 

Consumo de produtos industrializados e 

adquiridos no comércio 

 

Outra importante mudança ocorreu em relação a origem e as formas de obter  

parte do alimento consumido no cotidiano, visto que, atualmente, a quantidade de gêneros  

provenientes do cultivo e do extrativismo é cada vez menor, enquanto a adquirida no 

comércio de origem industrializada aumentou consideravelmente. 

Quanto as sociabilidades algumas se mantem, outras se extinguiram e muitas se 

renovaram. A distribuição de guisado, as trocas de sementes, frutas, comidas, verduras e 

doces permanece, sobretudo entre vizinhos e parentes. Na lavoura a troca de dias de serviço 
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ainda é comum. Porém, assim como nas trocas, são os laços de solidariedade e parentesco que 

influenciam e possibilitam a existência dessas relações hoje. 

Embora não seja esse o foco dessa pesquisa, somente para ilustrar, a percepção 

dos entrevistados sobre o alimento produzido e o alimento comprado e industrializado está 

sintetizada no quadro (QUADRO 2) a seguir.    

Quadro 2- Percepção dos entrevistados sobre a qualidade dos alimentos 

CULTIVADOS COMPRADOS 

Sem química Utilização de produtos químicos na produção 

Bom para saúde Faz mal para saúde 

Demora mais a produzir Produz rapidamente 

Tamanho menor Maior tamanho 

Mais saboroso Sem gosto, ou gosto diferente 

 

O turismo desenvolveu-se apenas em Milho Verde, contudo as mudanças 

ocorridas no espaço do comestível e no sistema alimentar foram semelhantes em ambos os 

bairros. Essa realidade nos mostra que fatores externos e internos ao espaço de cada um deles, 

não necessariamente ligados ao turismo, também foram primordiais para as mudanças 

ocorridas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nessa dissertação analisei o espaço social alimentar de dois bairros rurais, Milho 

Verde e Jacutinga, ambos localizados no Alto vale do rio Jequitinhonha, na Serra do 

Espinhaço Meridional. O tema central da pesquisa está ligadoas formas e meios de produzir e 

obter o alimento, visto que, essa atividade organiza a vida dos habitantes destes bairros, 

sobretudo, em uma condição passada. Desse modo, embasei minha pesquisa na concepção de 

lavrador camponês e de bairro rural, tanto para discutir o sujeito social como as formas de 

agrupamento e sociabilidades deste.  

No decorrer das últimas cinco décadas muitos aspectos das sociabilidades dos 

moradores destes bairros se alteraram, assim como os seus momentos de dispersão e de 

reunião. Nesse contexto, as relações sociais assim como os laços de solidariedade e 

vizinhança não estão congeladas, há permanências e mudanças, assim como mutações. Uma 

vez que, vivenciaram as influências da modernidade e também mesclam tempos distintos, 

desse modo, a agricultura de parceria ainda continua sendo praticada em um dos bairros, a 

troca de dias de serviço acontece em ambos, e desde trocas diversas de alimentos, frutas, 

sementes, até as sociabilidades na religião, no lazer e nas festas permanecem. São essas 

situações que nos revelam como os laços de solidariedade, vizinhança, parentesco, e mesmo o 

compadrio, ainda são os alicerces das relações sociais dos seus moradores.  

Mesmo que a agricultura não seja praticada como ocupação principal, como no 

núcleo adensado de Milho Verde, nas outras localidades desse bairro, assim como na 

Jacutinga, ela permaneça como atividade principal. Os saberes, fazeres, estratégias e 

dinâmicas de produção e obtenção do alimento ainda permanecem em espaços como quintal, 

horta e lavoura. 

Ao desvelar o espaço do comestível e o sistema alimentar de Milho Verde e 

Jacutinga foi possível compreender os seus momentos de dispersão e reunião, e as mudanças e 

permanências que ocorreram no espaço social alimentar. As pessoas aí residentes vivenciaram 

uma série de influências decorrentes de fatores externos e internos ao seu espaço, que 

interferiram diretamente nesse processo. 

Entre os fatores citados temos o acesso a previdência social, maior oferta de 

trabalho remunerado, a valorização do salário mínimo, os programas públicos sociais e de 

infraestrutura, que ocorreram em ambos os bairros e contribuíram, segundo a percepção de 

seus moradores, para a melhoria na qualidade de vida e ampliação do consumo.  
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Essas transformações aconteceram nas últimas três décadas, e simultaneamente a 

elas alguns fatores internos ao bairro, como a irregularidade e diminuição das chuvas, a 

crescente infertilidade do solo das lavouras, a migração dos mais jovens e a expansão das 

áreas de pastagem com capim braquiara, foram as principais causas das mudanças no espaço 

social alimentar. 

Nestes bairros, as refeições passaram a ser consumidas mais tarde, se ajustando 

aos horários do trabalho formal, visto que, principalmente em Milho Verde, no núcleo 

adensado, seus moradores estão ocupados em atividades no comércio, no setor público, na 

construção civil, serviços e na escola. 

Nas últimas décadas, os habitantes destes bairros passaram a consumir mais 

alimentos, tanto em quantidade, como em variedade, principalmente no almoço e no jantar. 

Também mudaram os gêneros base das refeições, novos foram incorporados e outros 

permaneceram, porém com o consumo e a frequência diminuídos. O feijão e o angu 

permaneceram, e, o arroz e o macarrão, passaram a integrar o cardápio cotidiano. 

Em relação ao espaço do comestível, no que se refere aos espaços naturais como o 

campo, a mata e o cerrado, esses diminuíram consideravelmente. Nos bairros estudados a 

quantidade de alimentos provenientes desse espaço natural, sobretudo no núcleo adensado de 

Milho Verde, diminuiu. Entre os espaços produtivos, a horta e o quintal permanecem como 

sendo os espaços que mais contribuem com itens para a alimentação de seus moradores. 

Nestes espaços os lavradores reproduzem estratégias de produção e uso objetivando parte da 

subsistência do grupo familiar. 

Nestas últimas três décadas, houve diminuição da quantidade de alimentos 

cultivados ou coletados na lavoura, na horta, no quintal, no campo, no cerrado e no mato. Em 

contrapartida, o consumo de alimentos industrializados e adquiridos no comércio ampliou-se. 

Para os entrevistados o alimento adquirido no comércio é de qualidade inferior, faz mal à 

saúde, pois se utiliza muito produto químico durante a sua produção.  

Embora o bairro de Milho Verde venha vivenciado o desenvolvimento do 

ecoturismo nas últimas duas décadas, a transformações decorrentes dessa atividade não 

atingiram todo o espaço do bairro, assim como os seus moradores. Contudo, as mudanças e 

permanências do espaço do comestível de ambos os bairros são semelhantes e em muitos 

aspectos começaram a acontecer em um período anterior ao turismo. As transformações 

advindas dessa atividade econômica promoveram mudanças, porém outros fatores 

vivenciados pelos moradores são responsáveis pelas mudanças significativas ocorridas no 

espaço do comestível e no sistema alimentar.   
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE A- TERMO DE CONSENTIMENTO LVRE E ESCLARECIDO 

JACUTINGA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada:                                          

“O SISTEMA ALIMENTAR E A CONSTITUIÇÃO,PERMANÊNCIAS E MUDANÇAS 

NAS RELAÇÕES DE TRABALHO NÃO CAPITALISTAS E NOS LAÇOS DE 

SOLIDARIEDADE E PARENTESCO NO USO E PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

RURAL:ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE DUAS COMUNIDADES NO ALTO VALE 

DO JEQUITINHONHA”, pelo fato de residir na comunidade da Jacutinga, município do 

Serro, Minas Gerais, e por ser uma pessoa que trabalhou na lavoura e dela colheu alimentos 

utilizados por você e pelo seu grupo familiar para a subsistência. Essa dupla condição, de 

residente na comunidade e de ser agricultor, interferiram na escolha das pessoas entrevistadas 

em função do tema dessa pesquisa. A pesquisa será realizada pelo pesquisador Vítor Sousa 

Dittz, aluno do curso de Pós-Graduação do Mestrado Acadêmico Interdisciplinar em Estudos 

Rurais, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM e sob 

orientação da Professora Doutora Nadja Maria Gomes Murta e coorientação da Professora 

Doutor Alan Faber do Nascimento , docentes do Programa de Mestrado Acadêmico 

Interdisciplinar em Estudos Rurais da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri – UFVJM.                                        

A sua participação não é obrigatória, sendo que, a qualquer momento da pesquisa, 

você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para 

sua relação com o pesquisador oucom a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri – UFVJM.                                                              

O objetivo geral desta pesquisa é: Identificar, analisar e desvelarinformações 

referentes ao sistema alimentar local e seu papel no processo histórico de formação,no 

contexto cultural e econômico,nas relações sociais,nas permanências nas tradições e nas 

mudanças advindas da modernidade nas relações de trabalho não capitalistas e nos laços de 
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solidariedade e parentesco no uso e produção do espaço rural nas comunidades de Milho 

Verde e Jacutinga no Alto Vale do Jequitinhonha. 

Caso você decida aceitar o convite, será submetido (a) ao(s) seguinte(s) 

procedimentos: ao ser entrevistado você irá prestar informações referentes ao sistema 

alimentar local e sobre as relações de trabalho, as relações sociais, e os laços de solidariedade 

e parentesco presentes no processo de obtenção do alimento, englobando o preparo do solo e 

toda a gestão e dinâmica na lavoura até a colheita. As informações da entrevista são referentes 

ao tema da pesquisa na comunidade onde você reside. 

Os riscos associados à pesquisa podem ser classificados como mínimos, mas será 

necessário que você disponibilize um horário, à sua escolha, para participação do estudo. 

Esses riscos serão minimizados pelos seguintes procedimentos: as informações coletadas 

serão utilizadas somente para fins científicos; sua identidade não será revelada em nenhuma 

etapa do estudo, sendo mantido o sigilo.                                                                                                                     

Os benefícios dessa pesquisa serão referentes as informações geradas por esse 

estudo sobretudo no que se refere ao conhecimento sobre o sistema alimentar local, sua 

configuração atual e mudanças ocorridas, também contribuirá para melhor compreendermos 

as relações sociais e os laços de solidariedade e parentesco envolvidos na obtenção do 

alimento. Assim como as influências históricos, culturais e econômicas internas e externas a 

cada uma dessas comunidades e os seus impactos sobre o tema aqui pesquisado. Como 

professor residente e que leciono para alunos moradores dessas comunidades, conhecê-las, 

interpretá-las e desvelar informações sobre ambas muito pode contribuir para uma 

aprendizagem crítica por parte dos alunos ao conhecer melhor o seu espaço, a sua história e a 

sua realidade. 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 

agora ou em qualquer momento. 

Pesquisador: Vítor Sousa Dittz 

Endereço: Beco das Maritacas 35 , Milho Verde, Serro ,Cep 39155000 

Telefone: (38) 988497735  

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e 

benefícios da mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados 

da pesquisa, a qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

Nome do sujeito da pesquisa: _________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _____________________________ 
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Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba – 

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior 

Secretária: Ana Flávia de Abreu 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br  
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APÊNDICE B- TERMO DE CONSENTIMENTO LVRE E ESCLARECIDO MILHO 

VERDE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa intitulada:                                          

“O SISTEMA ALIMENTAR E A CONSTITUIÇÃO,PERMANÊNCIAS E MUDANÇAS 

NAS RELAÇÕES DE TRABALHO NÃO CAPITALISTAS E NOS LAÇOS DE 

SOLIDARIEDADE E PARENTESCO NO USO E PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

RURAL:ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE DUAS COMUNIDADES NO ALTO VALE 

DO JEQUITINHONHA”, pelo fato de residir na comunidade de Milho Verde, município do 

Serro, Minas Gerais, e por ser uma pessoa que trabalhou na lavoura e dela colheu alimentos 

utilizados por você e pelo seu grupo familiar para a subsistência. Essa dupla condição, de 

residente na comunidade e de ser agricultor, interferiram na escolha das pessoas entrevistadas 

em função do tema dessa pesquisa. A pesquisa será realizada pelo pesquisador Vítor Sousa 

Dittz, aluno do curso de Pós-Graduação do Mestrado Acadêmico Interdisciplinar em Estudos 

Rurais, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM e sob 

orientação da Professora Doutora Nadja Maria Gomes Murta e coorientação da Professora 

Doutor Alan Faber do Nascimento , docentes do Programa de Mestrado Acadêmico 

Interdisciplinar em Estudos Rurais da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri – UFVJM.                                        

A sua participação não é obrigatória, sendo que, a qualquer momento da pesquisa, 

você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo para 

sua relação com o pesquisador oucom a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri – UFVJM.                                                              

O objetivo geral desta pesquisa é: Identificar, analisar e desvelarinformações 

referentes ao sistema alimentar local e seu papel no processo histórico de formação, no 

contexto cultural e econômico, nas relações sociais, nas permanências nas tradições e nas 

mudanças advindas da modernidade nas relações de trabalho não capitalistas e nos laços de 

solidariedade e parentesco no uso e produção do espaço rural nas comunidades de Milho 

Verde e Jacutinga no Alto Vale do Jequitinhonha. 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e 

Mucuri 
Comitê de Ética em Pesquisa 
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Caso você decida aceitar o convite, será submetido (a) ao(s) seguinte(s) 

procedimentos: ao ser entrevistado você irá prestar informações referentes ao sistema 

alimentar local e sobre as relações de trabalho, as relações sociais, e os laços de solidariedade 

e parentesco presentes no processo de obtenção do alimento, englobando o preparo do solo e 

toda a gestão e dinâmica na lavoura até a colheita. As informações da entrevista são referentes 

ao tema da pesquisa na comunidade onde você reside. 

Os riscos associados à pesquisa podem ser classificados como mínimos, mas será 

necessário que você disponibilize um horário, à sua escolha, para participação do estudo. 

Esses riscos serão minimizados pelos seguintes procedimentos: as informações coletadas 

serão utilizadas somente para fins científicos; sua identidade não será revelada em nenhuma 

etapa do estudo, sendo mantido o sigilo.                                                                                                                     

Os benefícios dessa pesquisa serão referentes as informações geradas por esse 

estudo sobretudo no que se refere ao conhecimento sobre o sistema alimentar local, sua 

configuração atual e mudanças ocorridas, também contribuirá para melhor compreendermos 

as relações sociais e os laços de solidariedade e parentesco envolvidos na obtenção do 

alimento. Assim como as influências históricos, culturais e econômicas internas e externas a 

cada uma dessas comunidades e os seus impactos sobre o tema aqui pesquisado. Como 

professor residente e que leciono para alunos moradores dessas comunidades, conhecê-las, 

interpretá-las e desvelar informações sobre ambas muito pode contribuir para uma 

aprendizagem crítica por parte dos alunos ao conhecer melhor o seu espaço, a sua história e a 

sua realidade. 

Você receberá uma cópia deste termo onde constam o telefone e o endereço do 

pesquisador principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sobre sua participação 

agora ou em qualquer momento. 

Pesquisador: Vítor Sousa Dittz 

Endereço: Beco das Maritacas 35 , Milho Verde, Serro ,Cep 39155000 

Telefone: (38) 988497735  

Declaro que entendi os objetivos, a forma de minha participação, riscos e 

benefícios da mesma e aceito o convite para participar. Autorizo a publicação dos resultados 

da pesquisa, a qual garante o anonimato e o sigilo referente à minha participação. 

Nome do sujeito da pesquisa: _________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa: _____________________________ 

 

 



180 

 

Informações – Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Rodovia MGT 367 - Km 583 - nº 5000 - Alto da Jacuba – 

Diamantina/MG CEP39100000 

Tel.: (38)3532-1240 – 

Coordenador: Prof. Disney Oliver Sivieri Junior 

Secretária: Ana Flávia de Abreu 

Email: cep.secretaria@ufvjm.edu.br  
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APÊNDICE C- ROTEIRO UTILIZADO DURANTE AS ENTREVISTAS COM OS 

MORADORES SELECIONADOS PARA ESSA PESQUISA EM MILHO VERDE E 

NA JACUTINGA 

1) Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? 

2) Onde você nasceu? Você sempre morou aqui nessa comunidade? 

3) Você poderia falar um pouco sobre a história da sua família? Quantas pessoas compõem o seu 

grupo familiar? Você pode falar um pouco dos seus pais, dos seu avós e irmãos? 

4) Fale um pouco sobre a comunidade de Milho Verde, o que você sabe sobre a sua história, 

como surgiu? Quem são as famílias mais antigas da comunidade? 

5) Na sua opinião o que mais mudou na comunidade de Milho Verde nos últimos anos? Qual é a 

sua opinião sobre essas mudanças que ocorreram aqui na comunidade. 

6) Na sua opinião o que você acha que são as coisas que pouco se transformaram ou que pouco 

se modificaram aqui na comunidade. Qual é a sua opinião sobre esses elementos ou coisas que 

pouco se transformaram aqui em Milho Verde nesses últimos anos. 

7) Aqui em Milho Verde quais são os principais alimentos que os moradores da comunidade 

consomem no seu dia a dia? Quais são os principais gêneros que compõem o sistema alimentar 

local? 

8) Sobre os alimentos consumidos pelos moradores da comunidade de Milho Verde quais são 

produzidos na comunidade? 

9) Sobre os alimentos consumidos pelos moradores da comunidade de Milho Verde quais não 

são produzidos na comunidade? 

10) Quais são os alimentos que as pessoas consomem e que você considera como sendo típicos e 

tradicionais da comunidade? 

11) Na sua opinião existe algum (ou alguns) gênero alimentício que atualmente os moradores da 

comunidade não consomem mais no seu cotidiano? 

12) O que você acha que mais modificou-se nos alimentos consumidos pelos moradores de Milho 

Verde no seu cotidiano nesses últimos anos? Seja no seu modo se consumir ou mesmo tipo de 

alimento. 

13) Entre os gêneros alimentícios consumidos por você quais são produzidos na lavoura? 

14) Entre os gêneros alimentícios consumidos por você quais são os produzidos no quintal? 

15) Entre os gêneros alimentícios consumidos por você quais são produzidos na horta? 

16) Você produz alguma das carnes que consome? Quais e onde? 

17) Você possui o hábito de coletar algum tipo de alimento no campo, na mata ou no cerrado? 

Quais e onde? Como você os obtém? 
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18) Em relação aos alimentos que você consome e que são produzidos na lavoura onde, quando, 

como você planta e produz cada um desses alimentos? 

19) Como é realizado o trabalho de limpeza e preparo do solo do local onde será plantada a 

lavoura? Quais são as técnicas utilizadas no preparo e na limpeza do solo? Quem executa essas 

tarefas? Quando executam? 

20) Nessa etapa de limpeza do terreno e preparo do solo para o plantio quando você trabalha 

sozinho e quando você trabalha com outras pessoas? Quando isso acontece? Quem são as pessoas 

que trabalham com você nessas tarefas? 

21) Em relação ao que você planta na lavoura onde e como você obtém as sementes que você 

planta? 

22) Como você planta e quais técnicas e procedimentos você utiliza no plantio? 

23) Como você aduba a terra e quais técnicas, procedimentos e insumos você utiliza? 

24) Quais são as principais instrumentos e ferramentas você utiliza no trabalho na lavoura? 

25) Após o plantio como se dá a dinâmica da lavoura em relação a limpa e ao cuidado com cada 

gênero plantado desde o brotar da semente até a colheita? 

26) Quantas vezes você capina e aduba a sua lavoura ao longo do período que vai do plantio até a 

colheita? 

27) Como você transporta a sua produção do local de plantio até o local de armazenagem? 

28) O que você colhe na lavoura é suficiente para o consumo da sua família ao longo do ano? 

29) Do que você planta na lavoura algum desses gêneros você destina a venda para terceiros? 

30) Do que você planta na lavoura algum desses gêneros você troca com alguém? O que? Com 

quem? Quando? Por que? 

31) Dos alimentos que você consome o que você planta no seu quintal? 

32) Além de gêneros alimentícios mais o que você planta em seu quintal? Para que função? 

33)  Como você limpa, prepara o solo, aduba e cultiva os gêneros alimentícios plantados em seu 

quintal? 

34) Em relação aos alimentos que você cultiva em seu quintal onde e como você obtém as 

sementes plantadas? 

35) Dos alimentos cultivados no seu quintal algum deles se destina ao comércio? 

36) Dos alimentos cultivados no seu quintal algum deles você troca ou doa para alguém? 

Quando? Quais? Porque? 

37) Você cultiva horta? 

38) O que você planta em sua horta? Quais são os procedimentos e técnicas que você utiliza no 

plantio e no preparo do solo de sua horta? 



183 

 

39) Dos alimentos cultivados na horta quais você mais consome no seu cotidiano? 

40) Dos alimentos cultivados na horta você destina algum para o comércio? 

41) Você possui o costume de trocar algum dos gêneros alimentícios plantados na horta? Quais? 

Com quem? Quando? 

42) Como você aduba o solo de sua horta? 

43) Qual é a sua opinião sobre a terra em que você planta e a sua capacidade de produzir 

alimentos hoje? 

44) Você possui ou já possuiu o hábito de coletar alimentos na natureza (campo, cerrado, mata)?  

Essa tarefa é executada de que forma? Quando você vai sozinho e quando vão mais pessoas na 

coleta? 

45) Atualmente o que vem mudando nessas atividades de coletar alimentos na natureza? Porque 

ocorrem mudanças? 

46) Na sua opinião o que mais modificou-se na lavoura nos últimos anos, seja em relação as 

formas de plantio, tipo de alimento cultivado, técnicas, instrumentos e insumos utilizados? 

47) Na sua opinião o que mais modificou-se na horta nos últimos anos, seja em relação as formas 

de plantio, tipo de alimento cultivado, técnicas, instrumentos e insumos utilizados? 

48) Na sua opinião o que mais modificou-se no seu quintal nos últimos anos, seja em relação as 

formas de plantio, tipo de alimento cultivado, técnicas, instrumentos e insumos utilizados? 

49) Em relação a lavoura o que menos modificou-se nos últimos anos? 

50) Em relação a horta na sua opinião o que menos modificou-se nos últimos anos? 

51) Em relação ao seu quintal e ao que você planta nele na sua opinião o que menos modificou-se 

nos últimos anos? 

52) Quais são as principais dificuldades e pontos negativos enfrentados por você agricultor hoje? 

53) Em relação a sua alimentação o que você acha que melhorou nesses últimos anos? 

54) Em relação a sua alimentação o que você acha que piorou nesses últimos anos? 

55) Na comunidade existe ou já existiu o costume de fazer mutirão para realizar algum tipo de 

tarefa? Como e por quais motivos esses mutirões ocorriam? Quando aconteciam? 

56) Na comunidade existe ou já existiu o costume de fazer troca de dias de serviço entre os 

moradores para realizar algum tipo de tarefa? Como e por quais motivos essa troca de dias de 

serviço ocorriam? Quando aconteciam? 

57) Na comunidade existe ou já existiu o costume de alguém plantar em terra de outra pessoa e 

dividir parte do que colheu com o dono da terra? Como e por quais motivos ocorriam? Quando 

aconteciam? 
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58) Você possui o costume de trabalhar(ou já trabalhou) em parceria com alguém na lavoura? 

Quando? Por que? 

59) Aqui na comunidade é comum vizinhos serem parceiros ou se ajudarem mutuamente em 

alguma tarefa ou atividade? Quando acontece e como acontece essas relações de parceria entre 

vizinhos? 

60) Aqui na comunidade é comum parentes e familiares serem parceiros ou se ajudarem 

mutuamente em alguma tarefa ou atividade? Quando acontece e como acontece essas relações de 

parceria entre parentes? 

61) Qual a sua opinião sobre os tipos de alimentos e a qualidade desses alimentos consumidos 

hoje por você e sua família? 
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APÊNDICE D- VOCABULÁRIO: TERMOS NÃO USUAIS 

 

Frases contendo expressões e palavras utilizadas pelos entrevistados de Milho Verde e 

Jacutinga com suas respectivas significações. 

 

1-“Antigamente era costume colher tanto milho que tinha ano que era preciso desmanchar 

paiol”. 

Expressão utilizada para designar que o milho colhido no ano anterior foi tanto, que quando 

da nova colheita, ainda havia um resto da colheita anterior guardado no paiol.  

2- “A pessoa trabalhava a semana toda para receber na boca do saco”.  

Expressão utilizada para designar que a pessoa trabalhava e recebia o valor da jornada de 

trabalho em gêneros alimentícios, pois era no saco que se transportava o fubá, o toucinho, a 

rapadura, o feijão e o macarrão.  

3- “Mamãe acordava a gente junto com o cabo da enxada”. 

Expressão utilizada para designar que era costume acordar muito cedo.  

4- “Comida do pobre era como te falo, hoje nós vamos comer na gordura do sapo”.  

Expressão utilizada para designar que o alimento era preparado apenas com a água fervida, 

sem adição de sal ou gordura.  

5- “Os donodos terreno foram pegando aspalhadade milho pra plantar braquiara”.  

Expressão utilizada para designar o local de plantio de milho e feijão, que já havia sido 

cultivado no passado. 

6- “Tinha que capinar rápido pro galo não cantar na roça”.  

Expressão que associa o período das chuvas à capina e a chegada do natal. A lavoura tinha 

que ser capinada rapidamente, porque o fim de novembro e o início de dezembro era um 

período de chuvas intensas e que propiciava o crescimento de outras espécies (“mato”). Caso 

chegasse o período do natal e a capina não tivesse sido concluída o crescimento do milho e do 

feijão seria menor.  

7- “Quando o milho acabava você tinha que apelar para o paiol do chão”.  

Expressão utilizada para designar a mandioca e seus derivados. Nessas comunidades quando o 

milho acabava o consumo de mandioca e seus derivados era a única solução para matar a 

fome.  

8- “Toda roça tem um calo”.  

Expressão utilizada para designar áreas cujo solo é menos fértil. 

9- “No milharal hoje o milho estava todo de mão posta”. 
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Expressão utilizada para designar que as folhas do milho estavam dobradas por causa da falta 

de chuvas e do excesso de sol.  

10-“A gente fica com a terra o tempo da roça”.  

Expressão utilizada para designar o tempo que a terra de parceria fica com o lavrador, sendo 

este associado ao tempo de produção do milho. Outros alimentos que são plantados em 

conjunto com o milho, como o feijão, a abóbora, o quiabo e a batata doce são produzidos em 

menor tempo. Tradicionalmente o lavrador fica com a terra entre os meses de setembro a 

maio, compreendo o período que se dá a limpeza da área e a colheita do milho.  

11-“Pra fazer o fubá você pagava a maquia”  

Expressão utilizada para designar a forma de se pagar o beneficiamento do alimento in 

natura. A palavra maquia pode estar relacionada à máquina (moinho d’água ou elétrico, 

dentre outros). É uma relação tradicional no bairro, paga-se em milho para fazer o fubá, em 

cana para fazer a cachaça ou rapadura,e em mandioca para fazer a farinha.  

12-“Trabalhador antes aqui, trabalhava o dia todo pra no fim do dia receber no pó”.  

Expressão utilizada para designar a forma de pagamento pelo serviço prestado na jornada de 

trabalho, com alimentos minimamente processados: fubá e farinha de mandioca.  

13-“Muita gente ia trabalhar pros outros com o saco debaixo do cabo da enxada”.  

Expressão também utilizada para designar a remuneração do trabalho realizado com gêneros 

alimentícios, que serão transportados pra casa em um saco. 

14-“Tem que capinar rápido pra roça não morrer no mato”. 

Expressão também utilizada para designar a necessidade de se capinar a área plantada, para 

evitar o crescimento de espécies daninhas à lavoura que comprometem a produção do milho e 

do feijão.  

15-“Vou mandar o nhambu voar pra sua roça”.  

Expressão utilizada em tom de brincadeira para advertir quem ainda não tinha capinado a sua 

lavoura, na época das chuvas.  

16. “Primeiro começou a plantar a braquiara na manga de Ertinho”.  

Palavra utilizada para designar a porção da propriedade onde se planta ou se cria animais. 

17- “Esse Totó é malungo meu”.  

Palavra utilizada para designar a pessoa nasceu no mesmo no mesmo dia ou no mesmo ano 

que a outra.  

18- “Se o tempo correr bem a roça procede”. 

Expressão utilizada para designar que a lavoura vai produzir bem se chover e não ocorrer 

estiagem.  



187 

 

19- “A comida que era servida pro trabalhador era aquela laroba”.  

Palavra utilizada para designar comida de qualidade inferior, com aparência de mal preparada.  

20- Gradear a terra mistura o esterco, bardea ele todo.  

Palavra utilizada para explicar que ao arar a terra com trator o esterco fica muito revirado e 

misturado com o solo.  

21-“Plantava no arrendo também pra interar o quintal”. 

Expressão utilizada para designar que o plantio simultâneo em terras próprias e na lavoura de 

parceria objetivava garantir a provisão de gêneros alimentícios para o período de um ano. 

22-“De uns tempos pra cá a terra começou a fracassar”. 

Expressão utilizada para designarque a fertilidade do solo diminuiu e que a produção de 

alimentos também. 

23-“A horta era cercada com garrancho de pau”. 

Expressão utilizada para designar que a madeira utilizada para cercar a horta era composta por 

pedaços de madeiras secas recolhidas no mato ou no campo. 

24-“Pagava o milho e o feijão pro dono da terra no arrendo”.  

Palavra utilizada expressar o percentual pago em espécie ao dono da área de cultivo. Na área 

da pesquisa o arrendo corresponde a 25% da produção do milho e do feijão. O proprietário 

fornece a terra e o lavrador entra com as sementes, serviço e gestão da lavoura até a colheita.  

25-“Aqui todo mundo fazia mundel pra poder come  carne”.  

Palavra utilizada para designar um tipo de armadilha de origem indígena, feita com pedaços 

de madeira, tronco, gravetos, cipó e pedra. Existe dois tipos de mundel: um menor para pegar 

pássaros e pequenos animais e um maior para pegar animais de grande porte.  

26-“Durante muitos anos a festa de Nossa Senhora dos Prazeres ficou enterrada”. 

Palavra utilizada para designar que a festa deixou de ser feita ou não foi comemorada.  

27-“Trabalhava no jornal e recebia em comida”. 

Expressão utilizada para designar a jornada de trabalho remunerado, podendo ser este um dia, 

uma semana ou um mês.  

28-“Às vezes chovia tanto que o Massangano não deixava ninguém passar”. 

Palavra utilizada para designar o rio Jequitinhonha na sua porção que banha a parte oeste do 

bairro de Milho Verde.  

29-“Começa a chuva, não deu tempo de capinar, a terra sujou a planta não dá”. 

Expressão também utilizada para designar que o mato cresceu na lavoura por causa das 

chuvas.  

30-“Quando Santa Luzia chora janeiro ri”.  
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Ditado comum na região que faz alusão ao dia de Santa Luzia, que é comemorado no dia 13 

de dezembro. Para os moradores se chover neste dia, em janeiro o sol vai predominar o mês 

todo. Fator que prejudica a produção dos alimentos.  

31-“A gente plantava o milho e não queimava as caieiras não”.  

Palavra utilizada para designar as moitas de mato e restos da capina que está seco e que ficou 

no meio da lavoura. Estas são utilizadas para estercar a terra depois de queimada ou não. 

32-“A coisa apertava e ficava feia quando a goteira chegava a pingar na lata”. 

Expressão utilizada para designar um período de chuva intensa e de dificuldades. Nesse 

período não havia como garimpar, pescar, caçar e nem como trabalhar para fora nem capinar.  

34-“Quando o milho ia acabando minha mãe fazia o angu casado e depois o angu branco”. 

Expressões relacionadas à adição ou não de farinha de mandioca ao fubá durante a preparação 

do angu. Angu casado: mistura de farinha de mandioca, fubá, água e sal; angu branco: água, 

farinha de mandioca e sal.  

35-“Hoje os mais novos vem quebrando tudo, não faz igual antigamente”. 

Expressão utilizada para designar que os mais jovens não estão seguindo os mesmos costumes 

e vêm rompendo com algumas tradições.  

36-“Hoje ninguém mais pode fazer roçada, planta no mesmo lugar, isso cansa a terra”. 

Palavra utilizada para designar o espaço natural que vai ser desmatado, queimado e preparado 

para uma nova lavoura.  

37-“Só paro de plantar aqui e entrego a minha palhada quando eu tiver no pau”.  

Palavra utilizada como sinônimo de morto.  

38-“A gente comia mais era só coisa do mato”.  

Expressão utilizada para designar alimentos cuja origem não advinha de espaços produtivos 

formais, sendo estes coletados, pescados ou caçados.   

39-“Fazia assim, juntava aquela tunda de mato em volta do pé do milho, quando ia planta no 

ano próximo, tirava a cana do pé do milho dessa tunda e plantava nela, saía que era uma 

beleza”  

Palavra utilizada para designar monte de terra e restos da capina que se chega ao pé do milho. 

40-“A gente não tinha catre, não tinha roupa direito”. 

Palavra utilizada para designar uma pequena cama rústica feita de madeira local. O seu 

tamanho geralmente é menor do que o de uma cama padrão.  

41-“O milho híbrido que o povo planta hoje não aguenta paiol não”. 

Expressão utilizada para designar que o milho caruncha, estraga e que ele não é resistente 

quanto a ação das intempéries do clima e ao ataque de insetos e roedores.  
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42-“No final de janeiro, começo de fevereiro já era a época de dobrar o milho”. 

Palavra utilizada para designar a segunda capina da lavoura de milho. Nesta a terra com o 

mato capinado é depositada no pé do milho para fortalecer a planta. 

43-“Quando nos era criança nos morava naquela tombada de lá”.  

Expressão que designa a vertente do vale fluvial onde a inclinação é acentuada. 

44-“Em setembro, agosto, já era a época do povo começar a bater palhada”.  

Expressão que designa a fase de limpeza do local onde o milho e o feijão serão cultivados, a 

palhada é o lugar de plantio que foi utilizado com esse fim no ano anterior.  

45-“Junta falta de chuva, terra cansada e muito sol, assim a planta não sai”.  

Expressão que faz referencia a infertilidade do solo e a consequente queda na produtividade 

agrícola. 

46-“A comida que tinha pra come as vezes era aquele angu, feijão e de carne, era só aquele 

rendengo ”. 

Palavra que faz referencia a gordura que existe na tripa do porco, retirada na hora de limpá-lo, 

é comestível e possui semelhança com um pedaço de renda. Parte do porco considerada 

inferior e comaspecto não muito agradável. 

47-“Deu início de dezembro, fim de novembro, choveu a terra sujou”  

Expressão que faz referencia ao crescimento do mato no meio da lavoura durante o período 

das chuvas. 

48-“Muitas vezes comprava na mão dos tropeiros aquele pano de toicinho que eles trazia”.  

Designa o corte da pele do porco com carne e gordura, nesse caso, o corte era formado por um 

pedaço maior do toucinho. 

49-“Mamãe morreu e o povo teve que bate pau”.  

Termo que se refere ao fato da família não ter o dinheiro para comprar o caixão sendo o 

mesmo feito de tábuas de madeira proveniente da mata. 

Figura: Mundel pequeno: armadilha de origem indígena muito utilizada no passado para 

capturar animais e aves de pequeno e médio porte, mundel de pegar aves de pequeno porte.  
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Fonte: Acervo do Autor. 
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APÊNDICE E- PESOS E MEDIDAS NÃO USUAIS 

 

Unidades de medidas utilizadas no passado e suas correspondências, relatadas pelos 

entrevistados, que não são mais comuns na atualidade. 

 

Uma quarta= 20 quilos=dez pratos=20 litros 

Meia quarta=10 quilos=5 pratos=10 litros 

Um prato=2 quilos=2 litros 

Meio prato=1 quilo=1 litro  

Um alqueire=4 quartas=80 quilos=40 pratos 

Meio alqueire=2 quartas=40 quilos=20 pratos 

Uma carga=dois balaios de carga=1 alqueire 

Um balaio de quarta de milho sortido= uma quarta 

Um litro=1 quilo  

Um alqueire=4 balaios de quarta 

Meio alqueire=2 balaios de quarta  

Um balaio de carga = meio alqueire  

Figura: Uma quarta, meia quarta e um litro respectivamente (primeiro plano). 

 

Fonte: Acervo do autor 
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APÊNDICE F- CORETO 

 

Ao longo das entrevistas foi comum a menção por muitos entrevistados que 

residem no núcleo adensado do bairro de Milho Verde sobre a existência de cantos que eram 

entoados durante o trabalho na capina da lavoura. Esses cantos aconteciam durante os 

mutirões tanto nas lavouras de parceria, como no trabalho remunerado em lavouras 

particulares dos fazendeiros locais. No coreto não existe um canto permanente, quem tem 

mais criatividade vai inventando os versos, sempre cantando. O cantador vai colocando os 

versos novos e os outros vão repetindo. No coreto você tem a primeira e a segunda voz, um 

tira e os outros respondem, uns fazem a primeira voz e os outros a segunda. O coreto não 

possui palavras de origem africana.  

O coreto tem uma melodia e uma letra inicial, o tirador tira o verso e joga. Os 

outros, a segunda voz, respondem. Sobre a melodia e o ritmo do canto do primeiro verso vão 

sendo criados os outros. São cantos espontâneos entoados durante o trabalho na lavoura. 

Diferenciam em tons, músicas, melodias, temas, cada situação é um ritmo. A partir do 

primeiro verso, que é a base, o que responde pega a melodia e cria em cima. Canta-se coreto 

para chamar para ir embora, para ralhar que a roça do outro está suja, para agradecer a 

comida, para avisar que a chuva vai cair, ou que o rio encheu. Não existe uma letra, um canto 

fixo, o primeiro verso pode até prevalecer em alguns casos, contudo a partir do segundo eles 

são criados. O povo fazia a requinta e repetia o refrão. 

Um cantador de coreto, Aldair Lúcio,62 anos, relata que geralmente reunia antes 

umas três pessoas, um ensinava ao outro, ensaiavam alguns coretos, e combinavam para 

cantar no mutirão na lavoura.  Segundo esse entrevistado o coreto, “é uma tradição, assim, é 

uma alegria na roça. Pois você só cantava coreto depois que estava com a barriga cheia, 

agradecendo o almoço. Das sete horas até as dez horas, ninguém cantava coreto. Assim que 

acabava de almoçar, de fazer o quilo, quando dava onze horas nois ia pegando no serviço. Um 

falava: _Opa, vamo cantar um coreto. Eu acho assim que é agradecendo aquele almoço que 

fazia. É uma alegria pra roça, vou falar pra você rapaz, as roças ficava alegre, parece que a 

própria terra agradecia, a natureza agradecia tanto, que a colheita era demais, chegava a colher 

até cento e tantas cargas de milho, burro gemia pra da conta de carregar”.  

Foram identificados como sendo antigos cantadores de coreto e lavradores no 

bairro de Milho Verde: Afonso de Isá, Atenágoras, José Raimundo, Chico Grande, Manoel 

Paulino, Chiquinho Viríssimo, Pedro Camilo, Pedro Grande, Vírginio, Pedro Valério, Antônio 

Idalina, Geraldo Miúdo, Milton, Zé do Ouro, Bastião Miúdo, Ivo, Valdomiro, Pedro, 



193 

 

Georgino, Isá, Totonho, Aldair Lúcio, Remi, todos moradores do núcleo adensado e de 

localidades como Barra da Cega, Baú e Ausente. Da Fazenda Santa Cruz eram cantadores de 

coreto, Pedro, Tomé, Cruzelino. No Condado também havia cantadores de coreto segundo 

Aldair Lúcio, os nomes dados foram, Luís Reis, Joaquim Correia. Somente os homens 

cantavam o coreto no trabalho nas lavouras. 

A seguir um relato mostra um pouco de como era essa tradição: “Só via a enxada 

pra cima, o povo dando enxadada, trabalhando e cantando”. (Dona Geralda Francisca, 75 

anos). 

A seguir alguns cantos recolhidos com lavradores de Milho Verde: 

“Cho, Cho, canarinho pomba dourada voou e 

Sentou lá na beira do rio cantador 

Mata o pombo sem demora oh oh morena 

Cho, Cho, passarinho avoou 

E sentou lá na beira do rio caçador 

Mata o pombo sem demora oh oh morena”.   

Fonte: Coletado com Aldair Lúcio, 62 anos.  

 

“Amanhã eu vou embora segura meu boi 

Eu não vou embora não segura meu boi 

Segura meu boi que eu já vou rolando pela cachoeira 

Menina dente de ouro segura meu boi 

Que eu mandei colocar segura meu boi 

Se for para amar outro segura meu boi 

Eu pago para arrancar segura meu boi 

Que eu já vou rolando pela cachoeira oi ia ia”. 

Fonte: Coletado com Sebastião Fabiano, 56 anos.  

 

“Você disse que vai e vai bem podia me levar 

Eu não sou tão pequenino que eu não posso caminhar” 

“Menina mim dá um abraço me dá um beijo também,  

Abraço não tem gosto que gosto boquinha tem”. 

“Eu vou embora pra minas, você mineiro também, 

Casa moça bonita, coisa que a gente quer bem”. 

“Menina me dá o seu lenço que eu quero chorar com ele 
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Que direto eu não tenho de chorar com a dona dele”. 

Fonte: Primeiros versos de quatro coretos, recolhidos com o Senhor Milton Silva 

Brandão, 72 anos. 

 

“O lere ribeirão, água do rio tem veneno 

O lere ribeirão quem vai embora sou eu 

Agua do rio tem veneno quem bebeu dela morreu”.  

Coletado com Dona Dalva Fernandes, 76 anos.  

“Ribeirão encheu tá de monte a monte, 

Eu não vejo água eu não vejo ponte”. 

“Rapa a colher, rapa a colher” (refrão de um coreto) 

Primeiro verso e um refrão coletado com Dona Geralda Francisca, 75 anos. 

“O matadeira você jurou de me matar,  

Pega a garrucha mais forte e uma bala de cristal”. 

Fonte: Coletado com Aldair Lúcio, 62 anos.  

 

CANTO DO NHAMBU  

“Se essa casa fosse minha 

Ta na hora do café 

Como ela não é minha 

Espero a hora que vier. 

Obs: repete essa parte e alguém grita que não é casa não, que é roça. 

Se essa roça fosse minha 

Ta na hora do café 

Como ela não é minha espero a hora que vier  

Vou chamar o nhambu pra cair nesse sertão  

Pra cair pra roça de Sebastião( nome do lavrador alternava) 

Onde tem alimentação. 

Cho nhambu, cho nhambu”. 

Fonte: Coletado com Sebastião Fabiano, 56 anos, o mesmo afirma que como a 

roça estava suja, tinha mato, semente, o objetivo era ralhar porque a roça estava suja, a pessoa 

ainda não havia capinado, assim o nhambu ia chocar e ia morar lá, é uma brincadeira. 
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ANEXOS 

ANEXO A- PARECER DO COMITE DE ÉTICA EM PESQUISA 
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