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RESUMO: 

 

O presente trabalho foi realizado a partir de pesquisas bibliográficas, legislativas e 

especialmente, através de entrevistas e pesquisa empírica, com o objetivo de levantar aspectos 

da realidade e cultura dos povos sertanejos nos municípios de Bonito de Minas, Chapada 

Gaúcha e Cônego Marinho, pelas características próprias destes municípios, e, ao encontrar 

algumas das práticas culturais desses povos, verificar a sua continuidade ou obstáculos, bem 

como sua participação no processo de desenvolvimento sustentável. Assim, foi concluído que 

existem práticas locais, pautadas em saberes tradicionais, que seja por sua relevância dentro 

das comunidades, seja pela sua relevância ao equilíbrio ambiental, devem ser mantidas e 

estudadas, a fim de permitir um recebimento maior dos conhecimentos empíricos já 

experimentados. Também se verificou a necessidade de uma nova hermenêutica da legislação 

ambiental e, a necessária participação dos povos sertanejos no processo legislativo, para 

assim, conseguirem normas que compreendam a complexidade local. 
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ABSTRACT 

This work was carried out from library research, legislative and especially through interviews 

and empirical research, with the goal of raising aspects of reality and culture of backland 

people in Bonito municipalities of Minas Gerais, Rio Grande do Sul Chapada and Cônego 

Marinho, the characteristics own these municipalities, and to find some of the cultural 

practices of these people, check their continuity or obstacles, as well as their participation in 

the sustainable development process. Thus, it was concluded that there are local practices, 

guided by traditional knowledge, which is for its relevance within the community, either by 

their relevance to environmental balance should be maintained and studied in order to allow 

greater receipt of empirical knowledge already experienced. There was also the need for a 

new hermeneutics of environmental legislation and the necessary participation of backland 

people in the legislative process, thus, achieve standards that understand the local complexity. 
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RESUMEN 

Este trabajo se llevó a cabo a partir de la investigación bibliográfica, legislativo y 

especialmente a través de entrevistas y la investigación empírica, con el objetivo de elevar los 

aspectos de la realidad y la cultura de los Sertanejos  en los municipios de Bonito de Minas 

Gerais, Rio Grande do Sul y Chapada Cônego Marinho, las características los propietarios de 

estos municipios, y para encontrar algunas de las prácticas culturales de estas personas, 

comprobar su continuidad o los obstáculos, así como su participación en el proceso de 

desarrollo sostenible. Por lo tanto, se concluyó que hay prácticas locales, guiadas por el 

conocimiento tradicional, que es por su relevancia dentro de la comunidad, ya sea por su 

importancia para el equilibrio del medio ambiente debe ser mantenido y estudiado con el fin 

de permitir una mayor recepción de conocimiento empírico ya han experimentado. También 

existía la necesidad de una nueva hermenéutica de la legislación ambiental y la necesaria 

participación de los Sertanejos en el proceso legislativo, por lo tanto, alcanzar los estándares 

que entienden la complejidad local. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Sertão, savana brasileira, é um conjunto de várias culturas, de várias origens, com 

um equilíbrio ambiental frágil e complexo, composto por quatro biomas, e diversas situações 

de transição entre os biomas, é um bem ambiental sem comparações, e de relevância 

internacional. 

Apenas o Cerrado brasileiro, um dos quatro biomas encontrados no sertão, é o habitat 

de 5% da biodiversidade do planeta e 22% do território nacional, sendo a savana mais rica do 

mundo. O sertão também é composto pela Caatinga, com 1.487 espécies de fauna, e 27 

milhões de pessoas. Além deste, que são os dois biomas de maior expressão no sertão, 

também existem áreas de Mata Atlântica e floresta Amazônica, espalhados por toda a 

extensão sertaneja nos mais distantes rincões do Brasil. 

Quando pensadas as componentes naturais deste grande espaço, não se pode deixar 

de imaginar as áreas de transição, e seus elementos peculiares, como da mata atlântica para o 

cerrado ou caatinga, ou mesmo, do cerrado para floresta amazônica ou caatinga. As espécies 

particulares das áreas de transição, os componentes do solo, a variação climática, geológica e 

pluviométrica, isso tudo cria, dentro do próprio sistema sertanejo, um conjunto de outros 

micros sistemas, que se compõe e se constroem mutuamente, de forma natural. 

Outro fator de variação dentro do sertão é a presença de uma gama heterogênea de 

povos e forma de ocupação, a datação dos primeiros habitantes e épocas das colonizações e 

expansões para o território adentro, a origem dos colonizadores também variou, propiciando, 

em cada ponto, uma variação cultual repleta de elementos próprios, formados a partir de um 

mosaico de realidades, saberes, tradições e necessidades locais.  

O sertão compreende 13 estados mais o distrito federal, além de haver pontos de 

sertão em estados do norte, mato grosso e mato grosso do sul, sendo a nova velha fronteira de 

expansão agrícola, com plantio de grão e reflorestamento em larga escala, além de também, 

passar a ser objeto de interesse para atividades como mineração e exploração de gás natural. 

A delimitação do local em estudo concentra-se em três municípios  que carregam em 

si, características próprias, como posição geográfica de fronteira entre os estados de Minas 

Gerais e Bahia, e além, entre as regiões Sudeste e Nordeste, bem como histórias próximas de 
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emancipação política, que pós constituição federal, além de possuírem diversidade natural e 

social para as áreas rurais. 

 

Em meio a tantas riquezas, ainda persistem situações quase inimagináveis, como 

comunidades sem fornecimento de energia elétrica, água tratada ou mesmo, a ausência de 

banheiros em grande parte das residências. 

A principal escusa pública são as dificuldades estruturais e a baixa densidade 

demográfica, porquanto essas comunidades são verdadeiras ilhas, sem comunicação viária, 

seja por rodovias e estradas pavimentadas ou mesmo cascalhada, seja pela ausência de outros 

tipos de vias. As comunidades como Feia, Lagoa Bonita, São José do Gibão, Bico da Pedra e 

Feio ficam, de qualquer sede municipal, posto de saúde, unidade do SUS, transformador de 

energia elétrica ou rede de água encanada, mais de 100Km em estradas boiadeiras, sem 

qualquer recurso como acostamento, pavimentação ou apoio municipal. 

A denominação de deserto aos sertões não é de todo errada, pois quando se viaja 

nessas estradas, são raros os encontros com outras pessoas, e não é possível avistar casas ou 

fazendas na beira da estrada, apenas os gerais, cerrado forte, como se nunca antes fosse 

conquistado pelo ser humano. 

Quando de repente surgem, as primeiras casas, ou ouve-se um latido ou um cacarejar 

de um galo. Sinal de que está chegando a uma comunidade, casas típicas, quase sempre de 

palha ou adobe, sem nenhum sinal ou evidência de fios, fornecimento de energia elétrica, 

apenas um fogão de lenha, lamparinas e velas, essas não são encontradas nos grandes centros, 

é a primeira peça tradicional a ser vista quando chega de noite. 

O povo do sertão geralmente receptivo, aberto a falar, não se demora em começar a 

contar histórias, e vão chegando mais pessoas, e assim, vai se abrindo um mundo de 

informação, lembranças dos antigos e práticas distantes da realidade urbana, ocidental e 

globalizada que é difundida pela mídia e compõe os currículos e programas de educação 

pública, incentivados por forças e poderes econômicos diferentes da realidade sertaneja. 

Tal qual esse mundo de histórias e narrativas, também é a vivência prática e 

cotidiana dos povos do sertão, com jeito próprio de fazer, criar, pensar e saber. O estilo de 

vida sertanejo não se aproxima em nada com o tradicional, vivenciado nas metrópoles, 

capitais brasileiras, grandes centros nacionais ou internacionais, esse tema ganha relevância 

diante da Constituição Federal, que lhe concede proteção constitucional e, também, diante do 

risco de seu desaparecimento. 
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Assim, são formadas ilhas culturais dispersas ao longo do sertão, variando seus 

saberes e tradições diante das peculiaridades locais. Junto a Constituição Federal de 1988, em 

especial pelo artigo 225, aliados aos movimentos internacionais de proteção ambiental e 

propostas de crescimento zero, foram recepcionadas legislações e normatizações, a partir do 

conhecimento posto nos grandes centros, como pretenso saber mais correto, e que poderia 

melhor proteger o ambiente. 

Esse saber, contudo, não contemplou as diversidades locais, ou mesmo discutiu o 

conhecimento tradicional sobre as práticas dos povos interioranos, tradicionais ou não, que 

deveriam, a partir do conhecimento científico vigente, alterar suas práticas para, a partir da 

adequação e padronização, preservarem o ambiente. 

Contudo, as diferenças entre as realidades urbanas ou mesmo rurais do interior de 

São Paulo, dos alagados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, das terras de cultura, a muito 

trabalhadas diante das características do Sertão geraram conflitos de concepções e 

compreensões. 

Coisas simples do dia a dia, como energia elétrica, sua derivação imediata, quase 

despercebida na realidade das capitais, é a conservação de alimentos em geladeiras. Da 

mesma forma, o entretenimento a partir de televisões, rádios ou internet, e talvez o mais 

essencial na contemporaneidade, acesso a informação, que além de não haver internet, 

também não é possível contar com sinal de telefone celular ou mesmo uma linha telefônica 

instalada. 

O Brasil tem uma produção legislativa em matéria ambiental concentrada no 

congresso federal, sem observar peculiaridades dos biomas, culturas, credos e etnias de 

microrregiões afastadas, concentrando as normatizações com base nos grandes centro e 

estruturas agrícolas poluidoras, negligenciando assim, micro economias e biomas que 

representam bem jurídicos a ser protegido. 

Essa negligência, a ser confirmada, poderia derivar de reduções das realidades 

diversas existentes no Brasil, para uma única, pautada em valores mercantis, com acepções 

utilitaristas, uma visão ambiental unitária, antropocêntrica, ocidental, visando a exploração 

dos recursos naturais como matéria prima e excluindo saberes tradicionais em prol de um 

único discurso tecnicista. 

A ausência de participação das populações sertanejas do estado de Minas Gerais no 

processo legislativo é evidente, e começa pela falta de representatividade de políticos que 
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vivenciaram as realidades sertanejas, para então, buscar normas e políticas públicas que 

atendam e conversem com as práticas lá existentes. 

O resultado da não participação desses povos no processo legislativo, bem como o 

afastar de seus discursos do congresso e do conhecimento em geral propicia um cenário de 

conflitos, incoerências das normas ambientais face a realidade, e até a incompatibilidade dos 

princípios constitucionais de preservação e proteção ambiental, na lei, que por desconhecer as 

particularidades, acabar por prejudicar ou obstar a conservação ambiental e o 

desenvolvimento sustentável. 

É por tanto, essencial levantar e conhecer alguns valores, práticas, costumes e 

tradições dos povos sertanejos, observando a compatibilidade da norma ambiental e saberes 

tradicionais, bem como a interação das normas e saberes para o desenvolvimento sustentável 

dos municípios recém emancipados no sertão. 

Será analisado alguns bens jurídicos protegidos pela atual legislação ambiental e 

como a norma, por não compreender as complexidades da realidade local, implica em 

obstáculos a manutenção do equilíbrio ambiental que lá se encontra. 

A partir desses conflitos de realidades, se desenhou o problema para esta pesquisa, 

com a proibição de algumas práticas habituais dos povos tradicionais nos municípios de 

Bonito de Minas, Chapada Gaúcha e Cônego Marinho, especialmente a atividade da pecuária 

na larga, caça, pesca e queimadas, dentre outras que não se evidenciam com clareza. 

A presente pesquisa é relevante, diante da necessidade de sobrevivência dos povos 

tradicionais a partir das práticas, que atualmente, encontram-se obstadas, e, pela incapacidade 

de viver de forma alternativa à desenvolvida tradicionalmente, bem como, pelo risco de perda 

de patrimônio cultural imensurável, uma vez que o sertão é a nova fronteira de expansão 

agrícola do Brasil. 

Assim, foi delimitado o objeto de pesquisa algumas práticas dos povos tradicionais, 

sertanejos, que são encontrados nos municípios de Bonito de Minas, Chapada Gaúcha e 

Cônego Marinho, as relevâncias ambientais e os conflitos pelas práticas ambientais. 

Nos municípios em estudo, existem disparidades e conflitos ambientais, 

movimentando os órgãos de proteção, como o Instituto Estadual de Florestas de um lado, e 

associações comunitárias de outro, onde valores culturais se colidem com as normas 

ambientais, havendo bens jurídicos protegidos pela legislação e valores não contemplados 

pelas normas ambientais. 
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O presente trabalho tem como objetivo principal apresentar aspectos naturais e 

sociais do sertão, analisar a participação e representatividade dos povos sertanejos no poder 

legislativo federal e sua necessidade  para o processo de formação de normas atinentes às suas 

praticas, analisar a algumas legislações ambientais vigentes no Brasil, verificar a aplicação 

dessas normas nos municípios em estudo, buscando verificar os interesses à proteção de bens 

jurídicos próprios das culturas e comunidades ausentes e o equilíbrio ambiental, 

eventualmente negligenciados, sob a ótica do Estado Democrático de Direito, e 

principalmente a correlação entre proteção e equilíbrio ambiental, por fim analisar a prática 

dos sertanejos e sua realidade sócia ambiental, os conflitos dela decorrentes e as contradições 

na proteção ambiental em face de grandes empreendimentos. 

Mais especificadamente, demonstrar as particularidades do sertão, elementos 

geográficos, biológicos e sociais, e especialmente aspectos históricos e de formação dos 

municípios em estudo; o presente trabalho destinou-se a apresentar o processo legislativo 

brasileiro, a necessidade de participação de todas as populações e, a relevância dos saberes 

para uma maior compreensão das complexidades das realidades; evidenciar a pratica estatal 

na proteção do ambiente, as normas e aplicações diante das realidades locais; verificar 

atividades licenciadas de alto impacto ou, permitidas dispensando, inclusive, licenciamento 

ambiental e atividades coibidas; perceber se existe na norma ambiental e aplicação da mesma, 

imparcialidade e compromisso com a proteção ambiental; verificar a existência de realidades 

particulares dos municípios em estudo, e, em havendo, suas interações com o ambiente, suas 

práticas e resultados, se com impactos positivos ou negativos; buscar e apresentar grupos 

sertanejos, origens, atividades principais, além de algumas práticas tradicionais, sua relação 

ao equilíbrio ambiental e a visão estatal sobre essas atividades. 

Diante dessa vivência, por meio de pesquisas bibliográficas e especialmente pesquisa 

de campo, com entrevistas com as pessoas dos sertões, foi iniciado uma busca pelos 

conhecimentos, saberes e a própria cultura dos sertanejos, suas origens, peculiaridades, seus 

conflitos e antagonismos com a realidade ocidental consolidada. 

2. A REALIDADE SERTANEJA E SUA COMPLEXIDADE. 

 

O sertão, composto em sua maioria pelo Cerrado e a Caatinga, biomas conhecidos 

pelas suas diversidades e flora e fauna, mas, também referidos como Savanas ou desertos, 

pela baixa densidade demográfica local, aliado a característica peculiares de pouca 
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pluviometria, ou muita, em momentos definidos e curtos, além de aridez presente, carrega em 

si, uma riqueza ambiental única, e de muita relevância.  

Todavia essa mistura de riquezas e dificuldades impôs aos primeiros habitantes e aos 

colonizadores, o desafio de se desenvolver técnicas e métodos de se fazer, criar e viver, para 

assim, superar as dificuldades climáticas, sobreviver a fauna e só então, poder usufruir das 

riquezas do sertão. Essas riquezas, naturais, hoje são cobiçadas, demandadas como de 

interesse nacional para expansão agropecuária, que se aproveita da topografia indicada para 

agroindústrias para então, desenvolver suas atividades. 

 

2.1 Saberes, Cultura, Conhecimento e pluralidade  

 

É necessário, em um primeiro momento, trazer a origem do conhecimento, e, a partir 

de então, buscar os saberes e cultura para tentarmos compreender melhor alguns aspectos da 

cultura sertaneja. Conforme Boaventura de Souza Santos (2003. p.34) “O senso comum é um 

(conhecimento) evidente que pensa o que existe tal como existe.” É o conhecimento puro, não 

científico, produzido pela experimentação do agente de conhecimento durante sua relação 

com as realidades. 

 

 Segundo a Grande Enciclopédia Larousse(1990), Conhecimento é derivado do latim 

cognoscere, conhecer pelo sentido, conhecimento da natureza, exercício filosófico ou 

científico de obtenção de saber, também pela Grande Enciclopédia Larousse Saber é soma de 

conhecimentos, conjunto de conhecimentos adquiridos pelo contato com a realidade ou por 

estudos, e Cultura . 

 

Todo conhecimento sobre o mundo e sobre as coisas, tem estado condicionado pelo 
contexto geográfico, ecológico e cultural em que produz e se reproduz uma 
formação social determinada. As práticas produtivas dependentes do meio ambiente 
e da estrutura social das diferentes culturas geraram formas de percepção e técnicas 
específicas para a apropriação social da natureza e da transformação do meio.(LEFF, 
2010. p.23) 

 

Henrique Leff (2001) traz que os saber ambiental é composto por diversas variáveis, 

como processos físicos, biológicos e simbólicos reconduzidos pela intervenção do homem, 

dentre outros, e que, quando trazido para realidade brasileira, se torna um desafio para além 
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do trabalhado em outros estados internacionais, pela vasta diversidade biológica, dividida em 

biomas e áreas de transição. 

 

O saber ambiental emerge de uma reflexão sobre a construção social do mundo 
atual, onde hoje convergem e se precipitam os tempos históricos que já não são mais 
os tempos cósmicos, da evolução biológica e da transcendência histórica. É a 
confluência de processos físicos, biológicos e simbólicos reconduzidos pela 
intervenção do homem - da economia, da ciência e da tecnologia - para uma nova 
ordem geofísica, da vida e da cultura.(LEFF, 2001. p.09) 
 

 

Isso aliado a também diversidade de fatores físicos, como altitude, pluviometria e, 

em especial, variação de povos indígenas nativos desse território e uma colonização não 

planejada, com fases díspares e ciclos de produção econômica trazendo imigrantes de diversos 

países e culturas. 

 

O saber ambiental excede as “ciências ambientais”, constituídas como um conjunto 
de especializações surgidas da incorporação dos enfoques ecológicos às disciplinas 
tradicionais - antropologia ecológica; ecologia urbana; saúde, psicologia, economia 
e engenharia ambientais e se estende além do campo de articulação das ciências 
(Leff, 1986/2000), para abrir-se ao terreno dos valores éticos, dos conhecimentos 
práticos e dos saberes tradicionais.(LEFF, 2001. p.145) 

 

Para Henrique Leff, os saberes ambientais são compostos, então, pelos 

conhecimentos científicos tradicionais, e também, pelos conhecimentos práticos e saberes 

tradicionais. A partir da formação dos saber ambiental nessa concepção de conhecimentos 

associativa, surge a necessidade de reconhecimento e valoração dos discursos  

tradicionais. 

O mundo, como um todo, é composto por diversidades humanas e naturais. Ambas 
ultrapassam os limites do conhecimento formal, pois se manifestam e estabelecem 
um meio ambiente dinâmico e complexo, com seus aspectos cultural e natural, sem 
considerá-los isoladamente, visto ser inegável a mútua dependência entre o ser 
humano e a natureza. (ARAÚJO, 2015. p.123) 

 

Araújo reconhece a existência de uma dependência entre o ser humano e a natureza, 

e, por tanto, a realidade a ser conhecida é composta pelos aspectos culturais (humano) e 

naturais, além de sua interação, que, também constitui elemento da realidade a ser conhecida. 

Os elementos de interação produzem, todavia, resultados distintos a partir de peculiaridades e 

variações, ainda que pequenas, nos aspectos físicos e biológicos ou culturais. 

Desta forma, não existi apenas um saber ambiental ou saber ecológico, mas sim, 

saberes, compreendendo a pluralidade de fatores e realidades, a partir de elementos físicos, 
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biológicos, geológicos, pluviométricos e culturais, implicando em peculiaridades nas áreas 

estudadas. Logo, a cada variação significativa de um ou mais fatores ambientais naturais e 

artificias ou subjetivo das populações locais, os saberes locais sofreram variações.  

 

2.2 A Redução Da Realidade 

 

Os saberes ambientais, então, pela sua origem local e diversificada, rompem com a 

ideia de conhecimento científico puro, colhendo suas origens a partir do senso comum, sem 

que, com isso, deixe de ser válido ou relevante.  

A atribuição aos saberes valor significativo diante do conhecimento científico, 

segundo Boaventura, representa uma crise de Degenerescência do paradigma atual. SANTOS 

(2003, p.18). “As crises de degenerescência são crises do paradigma, crises que atravessam 

todas as disciplinas, ainda que de modo desigual, e que as atravessam a um nível mais 

profundo.” Assim, como LEFF (2010), o conhecimento ambiental é interdisciplinar. Sendo, 

necessário por tanto, uma reflexão epistemológica sobre a degenerescência dos saberes postos 

e impostos, diante de saberes, as realidades mais complexas e as forças e interesses 

dominantes. 

Significam o pôr em causa a própria forma de inteligibilidade do real que um dado 
paradigma proporciona e não apenas os instrumentos metodológicos e conceptuais 
que lhe dão acesso. Nestas crises, que são de ocorrência rara, a reflexão 
epistemológica é a consciência teórica da precaridade das construções assentes no 
paradigma em crise e, por isso, tende a ser enviesada no sentido de considerar o 
conhecimento científico como uma prática de saber entre outras, e não 
necessariamente a melhor. SANTOS (2003. p.18) 

 

Essas particularidades trazem então, demandas e necessidade não pensadas no dia a 

dia da população em geral, e, também, não contemplada na legislação, especialmente 

legislação ambiental, seja no aspecto prático de utilidades, sistemas e coisas como laços, 

armas, trajes, mas também, necessitam de uma normatização própria, a regulamentar o modo 

de vida em equilíbrio. 

A ciência, especialmente estudada de maneira isolada, não possui conforme MORIN 

apud ARAÚJO (2015) consciência da complexidade do todo. O saber tradicional, que é 

transmitido pelas vias formais de educação e também difundido pela mídia, a partir de uma 

perspectiva ocidental contemporânea, inicialmente antropocentrista, neoliberal, carregada de 

interesses e forças, é incompleto. 
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A incompletude do saber sobre a realidade decorre da desconsideração dos aspectos 

físicos pelas ciências humanas e pela desconsideração dos aspectos culturais pelas ciências 

naturais. 

Nessa perspectiva, a ciência, conforme Morin (2005, passim) não possui consciência 
da complexidade do todo, refletido nos âmbitos físico, biológico e cultural. Ou seja, 
diante do todo complexo tem relevante função social, da qual não tem consciência. 
Ora o aspecto humano da ciência não considera as manifestações físicas, ora o 
aspecto natural da ciência não reflete o contexto cultural em que está inserida. Na 
tentativa de superar esta “ciência sem consciência”, Leff (2006a, p. 138-139) sugere 
a articulação entre sociedade e natureza para problematizar o conhecimento 
científico e tecnológico de uma racionalidade atrelada apenas às noções econômicas, 
alheia à realidade global e complexa. (ARAÚJO, 2015. p.126) 

 

Henrique Leff apresenta uma proposta, a partir a articulação da sociedade e natureza, 

para evidenciar e problematizar a falta de consciência da ciência atrelada a noções 

estritamente econômica e alheia a complexidade da realidade. Leff (2012. p.16) “O ambiente 

não é ecologia, mas a complexidade do mundo; é um saber sobre as formas de apropriação do 

mundo e da natureza, através das relações de poder inscritas nas formas dominantes do 

conhecimento.” 

Conforme Araújo (2015), não basta a ciência tecnicista, porquanto a realidade é 

composta pela relação interdependente entre humanidade e natureza, e a técnica ainda não é 

capaz de substituir os elementos naturais da biodiversidade para produção de bens de 

consumo por outros que não demande a exploração de recursos naturais, renováveis ou não. 

 

É indissociável a relação humanidade-natureza, uma vez que a primeira depende da 
segunda para sua existência, pois mesmo diante do avanço da técnica, esta não 
substitui os elementos da biodiversidade para a produção de bens de consumo e a 
manutenção do equilíbrio do meio ambiente. Desse contexto percebe-se a 
importância da biodiversidade, que, atrelada aos diferentes saberes humanos de sua 
apropriação e utilização, acaba por associá-la aos diferentes contextos culturais, 
configurados na sociobiodiversidade. (ARAÚJO, 2015. p.121)  

 

É, portanto, elemento tão relevante para o conhecimento ambiental, como a 

biodiversidade, ou elementos físicos, geológicos, climáticos, a cultura e a população que 

vive e interage com estes elementos.  

Desta forma, não há como negligenciar os saberes, as falas, reivindicações dessas 

comunidades diante do ordenamento jurídico, se tornam também, parte do ambiente, e 

incorporam a cultura das sociedades, ganhando pela Constituição Federal, status de 

direitos garantidos constitucionalmente. 

 



25 

 

25 

 

2.3 Discurso Das Comunidades Ausentes 

 

Ensina Henrique Leff (2010), que as realidades são compostas por fatores 

geográficos, ecológicos e culturais da sociedade que de reproduz, de forma a refletir uma 

complexidade de fatores que carregam em si, muito mais do que elementos físicos, químicos e 

biológicos, mas, também, elementos subjetivos e peculiares, que se moldam com as forças da 

natureza e a ética humana da sociedade determinada. 

 

Todo conhecimento sobre o mundo e sobre as coisas, tem estado condicionado pelo 
contexto geográfico, ecológico e cultural em que produz e se reproduz uma 
formação social determinada. As práticas produtivas dependentes do meio ambiente 
e da estrutura social das diferentes culturas geraram formas de percepção e técnicas 
específicas para a apropriação social da natureza e da transformação do 
meio.(LEFF,p.23, 2010) 

 

As práticas produtivas são construídas a partir dos saberes formado pelos elementos 

já trabalhados por Leff, assim, a variação cultural, geográfica, ecológica ou natural 

influenciará na produção de conhecimentos, e, assim, causará impactos nas formas de 

trabalho, produção e percepção da natureza, permitindo uma variação entre concepções sobre 

a natureza mais utilitarista ou ecológica. 

Assim é no sertão, ao invés de se ter práticas produtivas industriais, pautadas em 

mecanização e automação, com processos e procedimentos eminentemente científicos, hoje, é 

possível encontrar atividades pautadas na solidariedade e união associativa entre os 

sertanejos.  

 

La geopolítica del desarrollo sostenible se inscribe dentro de una geopolítica del 
conocimiento, en estrategias de poder en el saber donde juega por una parte el 
conocimiento hegemónico producido por el modelo de la civilización europea, y por 
otra los saberes excluidos, subyugados, colonizados (Foucault, 1980; Lander, 2000; 
Mignolo, 2000). La racionalidad ambiental atraviesa ese campo de fuerzas. Arraigar 
la sustentabilidad en nuevos territorios de vida implica, más allá de construir nuevas 
epistemologías y ontologías, generar estrategias del saber para enfrentar las 
estrategias del conocimiento que han colonizado los saberes y las prácticas de seres 
culturales diferenciados que habitan un planeta biodiverso.(LEFF, 2004. p.131)1 

                                                
1A geopolítica do desenvolvimento sustentável é parte de uma geopolítica do conhecimento, estratégias de poder 

no saber onde desempenha um conhecimento hegemônico peça produzida pelo modelo da civilização europeia , 

e outros conhecimentos excluídos , subjugada , colonizada (Foucault 1980; Lander , 2000; Mignolo , 2000) . A 

racionalidade ambiental através do campo de força. Enraizar a sustentabilidade em novos territórios de vida 

implica , além da construção de novas epistemologias e ontologias , gerar estratégias de conhecimento para 
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As realidades, então, a partir dos elementos subjetivos, éticos, e naturais, que se 

convergem em resultados únicos, locais, pelas necessidades, recursos e decisões, criam então 

uma complexidade particular, com saberes particulares, com discursos2 particulares e 

reivindicações próprias. 

 

2.4 Aspectos do ambiente natural (geográficos e biológicos) 

 

Sertão, segundo dicionário corresponde à, no Brasil é possível encontrar sertões 

desde o estado de Minas Gerais, até o estado de Maranhão, além de todos os estados do 

nordeste, conforme mapa ilustrativo do Fundo das Nações Unidas para Crianças – UNICEF. 

 

Figura 1: Mapa do Sertão – UNICEF 

 

Conforme quadro acima, é possível ver o entendimento internacional da área 

compreendida como sertão, contemplado quase toda a região nordeste e também parte da 

região sudeste. 

                                                                                                                                                   

abordar estratégias de conhecimento que colonizaram os conhecimentos e práticas de diferentes seres culturais 

que habitam um planeta em biodiversidade . ( Leff , 2004. p.131 ) 

 

2 Discursos com matriz kantiana HABERMAS apud SOUZA explica que Kant enfrentava questões relacionadas 

com a justiça, com juízos morais que justificam condutas a luz de normas válidas ou a validade das normas a luz 

de princípios dignos de reconhecimento. 
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A diversidade de cenários ambientais no Brasil é uma realidade, pois “A diversidade 

do ecossistema refere-se a variedade dos habitats que acomodam os organismos vivos numa 

região geográfica em particular.”(hannigan, 2009. P.177), e no sertão brasileiro ocorre, 

novamente a diversidade entre regiões e culturas sertanejas. 

 

O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área de 
2.036.448 km2, cerca de 22% do território nacional. A sua área contínua incide 
sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal, 
além dos encraves no Amapá, Roraima e Amazonas. Neste espaço territorial 
encontram-se as nascentes das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul 
(Amazônica/Tocantins, São Francisco e Prata), o que resulta em um elevado 
potencial aquífero e favorece a sua biodiversidade. (MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE) 

 

A composição do sertão, semiárido, é conforme dados do Ministério do Meio 

Ambiente, das mais completas, seja nos aspectos biológicos de fauna e flora, como geológicos 

em composição do solo, entre outros, ocupando parte significativa do território nacional e, 

principalmente, permitindo o desenvolvimento de culturas, saberes e tradições locais, que só 

no sertão são encontrados. 

 

Para contribuir com o compromisso brasileiro de garantir a universalidade dos 
direitos de suas crianças e seus adolescentes, desde 2004, o UNICEF tem como uma 
de suas grandes prioridades a cooperação com o Semiárido. Na região, que 
concentra alguns dos piores indicadores sociais do País, vivem cerca de 13 milhões 
de meninos e meninas. Desses, mais de 70% são pobres. (FUNDO DAS NAÇÕES 
UNIDAS PARA A INFÂNCIA ) 

 

Conforme o Ministério do Meio Ambiente, o cerrado é “Considerado como um 

hotspots mundiais de biodiversidade, o Cerrado apresenta extrema abundância de espécies 

endêmicas e sofre uma excepcional perda de habitat”.  

 

2.5 A interferência do homem e modificação ambiental: até onde as mudanças do 

homem ganham status de bem jurídico. 

 

A relação do ser humano com o ambiente sempre foi permeada de impactos e 

modificações do meio, seja na busca por abrigo, alimentos ou territórios. Isso acontece desde 

as sociedades primitivas, como os índios nativos do Brasil, até mesmo no início da civilização 

europeia. Essa realidade não mudou, pelo contrário, se intensificou a partir do 
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desenvolvimento de novas tecnologias e a urgência da conversão de muitos recursos naturais 

em dinheiro. 

 
Central a construção social das questões e problemas ambientais é a ideia de que 
eles não dependem de uma série de critérios fixos, associais e evidentes. Ao 
contrário, seu progresso varia diretamente de acordo com o resultado do sucesso dos 
atores envolvidos, tais como cientistas, industriais, políticos, funcionários públicos, 
jornalistas e ativistas ambientais. (HANNIGAN, 2009. p.99) 

 

Os impactos, todavia, nem sempre são negativos, ganhando, vez ou outra um status 

de relevância, seja em construções de prédios, que modificam o ambiente de tal forma a 

agradar parcela significativa da sociedade, atribuindo-lhes valor; Existem também, o 

reconhecimento de tradições, culturas, folclores, como o carnaval, a festa de reis ou mesmo, o 

queijo canastra3, ou seja, elementos materiais e imateriais resultantes da atividade humana. 

 

Ao admitir a composição culturalmente heterogênea da sociedade brasileira, a 
Constituição Federal reconhece também a diversidade como um fato social e 
histórico que acompanha a evolução e o desenvolvimento de nosso país, 
constituindo-se como elemento que passa a acompanhar e influenciar no 
delineamento dos direitos garantidos pela norma constitucional, já que o 
ordenamento jurídico passa a considerar a variedade sociocultural como elemento 
inerente à sua população. (FERREIRA, 2012. p.154) 

 

Conforme Ferreira (2012), esses impactos positivos, decorrentes da ação humana, 

são reconhecidos a parir da aceitação da composição cultural heterogênea no Brasil, e, assim, 

torna-se necessário o reconhecimento de contornos ou limites flexíveis de direitos, moldados 

pelos fatos históricos e sociais, e que ganham, na Constituição Federal, ares de direitos 

constitucionais. 

Assim conforme a constituição federal, as atividades humanas, modificações no meio 

e impactos ambientais, “matérias ou imateriais”, que signifiquem elementos constitutivos a 

“identidade ou memória” são considerados patrimônio cultural, bem jurídico a ser protegido. 

 

2.6 Novos municípios, Bonito, Chapada e Cônego Marinho. 

 

                                                
3 Queijo Canastra, produto oriundo de prática tradicional aliado a condições biológicas e geográficas particulares 

que resultam em produto reconhecido pelas suas características próprias e ganha título de patrimônio. 
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Os municípios escolhidos para pesquisa empírica compartilham de realidades 

próprias, que permitiram uma pesquisa com populações tradicionais, que vivem em meio a 

situações geográficas, climáticas e coexistem de forma particular com a fauna e flora. 

Assim, foi adotado os municípios de Bonito de Minas, pela sua vasta extensão, com 

áreas de cerrado, veredas e chapadas, um número significativo de reservas ambientais 

particulares, e população Geraizeira e Veredeira, além de ser área de expansão agrícola e de 

potencial de energia hidroelétrica. O município de Chapada Gaúcha, também rico em 

biodiversidade, abarca o parque nacional Grande Sertão Veredas, e uma realidade única em 

meio ao sertão, qual seja a atividade das agroindústrias que cultivam soja, arroz e sementes de 

capim e seus conflitos, com as populações tradicionais, especialmente veredeiros e 

quilombolas, pelo uso da terra.  

Por fim, também foi escolhido o Município de Cônego Marinho, que tal qual os 

outros dois, também possui uma rica diversidade biológica e de populações tradicionais, 

localizando os parques Nacional Cavernas do Peruaçú e estadual Veredas do Peruaçú, além da 

proximidade com aldeias indígenas Xakriabás. Este município, também se mostrou relevante 

não só pelo interesse em substituição das culturas pelo agronegócio, mas também, pela 

exploração da atividade minerária. 

 

2.6.1 Bonito de Minas 

 

Conforme dados do IBGE, bonito de minas é um povoado que se iniciou em 1937, 

por iniciativa do fazendeiro João Gasparino, tendo se tornado distrito de Januária – MG, em 

1976 e por fim, emancipando em 1995. 

 

“Em 1937, o local era ponto para o repouso dos tropeiros que vinham de Goiás. Na 
época, o povoado fundado por João Gasparino Pimenta, chamava-se Lagoa do 
Barro. Gasparino era proprietário da fazenda Santa Maria da Vereda. Nessa região, 
às margens do córrego Borrachudo, o comerciante de gado fazia seu primeiro pouso 
após sair de terras goianas rumo a Montes Claros [...] Mesmo passando rapidamente 
pelo local, ele já vislumbrava ali uma cidade. E foi buscando concretizar esse sonho 
que João Gasparino procurou o proprietário daquelas terras, seu amigo e compadre 
João Antônio Coutinho, para que doasse parte dessas para a fundação do povoado.” 
(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015) 
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A partir da formação do vilarejo, no ano de 1939, pela iniciativa de João Gasparino, 

foram feitas campanhas de boca a boca, sem grande alarde, foram doados e vendidos lotes 

para aqueles que desejavam residir no local. Até então, não havia nenhum povoado, mas o 

fluxo de pessoas e cargas era alto. 

Conforme Chiquinho (2015) “Nós levava a produção do ano, no carro, daqui do 

Carinhanha até Januária, lá tinha os mercados e o porto” viagem esta, que atualmente equivale 

a aproximados 200km, dos quais apenas 50 possuem estrada asfaltada.  

 

A notícia correu por toda região. Fez-se a distribuição de lotes aos interessados a 
residirem no local, colaborando com tão significativo empreendimento.[...] A 
povoação se inicia em 1939.  Por iniciativa de Saulo Pimenta de Carvalho, é 
construída a primeira igreja do povoado de Bonito, a Igreja do Bom Jesus. As 
imagens do padroeiro e de Nossa Senhora do Socorro foram adquiridas por 
Gasparino em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. (INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2015) 

 

Antes da formação do povoado, as populações do sertão tinham de vir até a 

comunidade de Brejo do Amparo ou do Barreiro, para ai então, chegar a Januária, cidade 

maior, onde era possível fazer as trocas das mercadorias, adquirir animais, dentre outras 

formas de comércio que lá se praticava. 

 

 

Figura 2: Município de Bonito de Minas – MG, o foto do autor. 
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Figura 3: Casa no Município de Bonito de Minas – MG,. foto do autor. 

 
Distrito criado com denominação de Bonito, pela Lei Estadual n.º 6.769, de 13-05-
1976, subordinado ao município de Januária. Em divisão territorial datada de 1-I-
1979, o distrito de Bonito, figura no município de Januária. Assim permanecendo 
em divisão territorial datada de 1991. Elevado à categoria de município com a 
denominação de Bonito de Minas, pela Lei Estadual n.º 12.030, de 21-12-1995, 
desmembrado de Januária. Sede no atual distrito de Bonito de Minas (ex-Bonito). 
Constituído do distrito sede. Instalado em 01-01-1997. Em divisão territorial datada 
de 2001, o município é constituído do distrito sede. Assim permanecendo em divisão 
territorial datada de 2007.”(IBGE, Dados municipais.) 

 

É importante acrescentar que até o ano de 2010, o acesso ao município era precário, 

em estradas de areia solta, cuja viagem de Januária aproximados 50 Km de distância, durava 

mais de 4 horas. Hoje existe estrada asfaltada ligando Bonito à Januária, mas, para qualquer 

outra saída do município, só é possível, ainda, por meio de estrada de areia.  

 Outros apontamentos se fazem necessários com os dados obtidos junto ao IBGE, 

como: 
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Tabela 1 

 4 

 

Comparando os dados com a capital do estado e a metrópole de Montes Claros, 

alguns valores chama a atenção, como área do município, que é de 3.904,91 Km2 enquanto 

Montes Claros 3.568,94 Km2 e Belo Horizonte são apenas 331,4 Km2. Ou seja, em área 

territorial, o município de Bonito de Minas é pouco mais de 11 vezes maior que o território de 

Belo Horizonte, e com quase o território da capital a mais que o município de Montes Claros. 

O outro ponto de relevo é a densidade demográfica, enquanto Belo Horizonte possui 

7.167 habitantes por Km2, Montes Claros 101,41 habitantes por Km2, o município de Bonito 

de Minas possui apenas 2,48 habitantes por Km2. 

                                                
4 Tabela própria baseada nos dados do IBGE no link: 

<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=310825&search=||infogr%E1ficos:-

informa%E7%F5es-completas>> Acesso em 17/08/2015 

População estimada 2014 (1) 10.535 

População 2010 9.673 

Área da unidade territorial 

(km²) 

3.904,91 

Densidade demográfica 

(hab/km²) 

2,48 

Código do Município 3108255 

Gentílico bonitense 
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Tabela 2 

5 

  

  

  

  

  

 

                                                
5 Tabela própria baseada nos dados do IBGE no 

link:<<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=310825&idtema=16&search=||s%EDnt

ese-das-informa%E7%F5es>> 

Área da unidade territorial 3.904,91 km²

Estabelecimentos de Saúde SUS 1 estabelecimentos

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 

(IDHM 2010)

0,537

Matrícula - Ensino fundamental - 2012 1.884 matrículas

Matrícula - Ensino médio - 2012 569 matrículas

Número de unidades locais 77 unidades

Pessoal ocupado total 351 pessoas

PIB per capita a preços correntes - 2012 4.614,55 reais

População residente 9.673 pessoas

População residente - Homens 4.995 pessoas

População residente - Mulheres 4.678 pessoas

População residente alfabetizada 6.506 pessoas

População residente que frequentava creche ou escola 3.057 pessoas

População residente, religião católica apostólica 

romana

8.743 pessoas

População residente, religião espírita - pessoas

População residente, religião evangélicas 798 pessoas

Valor do rendimento nominal mediano mensal per 

capita dos domicílios particulares permanentes - Rural

119,14 reais

Valor do rendimento nominal mediano mensal per 

capita dos domicílios particulares permanentes - 

Urbana

306 reais

Valor do rendimento nominal médio mensal dos 

domicílios particulares permanentes com rendimento 

domiciliar, por situação do domicílio - Rural

702,21 reais

Valor do rendimento nominal médio mensal dos 

domicílios particulares permanentes com rendimento 

domiciliar, por situação do domicílio - Urbana

1.364,72 reais
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Figura 4: Mapa Político – Município de Bonito de Minas - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.6 

 

O município de Bonito de Minas é um dos maiores do estado, todavia, com uma 

população relativamente pequena, observado o índice demográfico local, que não chega a 3 

habitantes por quilômetro quadrado. 

Existe, no entanto, uma concentração de pessoas na sede do município, bem como 

em vilarejos e comunidades que o compõe, tornando ainda maior os espaços vagos, sem a 

presença humana. Acontece, porém, que várias famílias habitam os gerais, as veredas, as 

vazantes, bem distante da realidade civilizatória comum nos grandes centros. 

Essa vastidão, chamada de sertão, é composta por áreas devolutas, grandes fazendas, 

reservas de proteção permanentes e a proximidade de parques ecológicos, apresentando uma 

conservação de elementos do bioma local muito próximos ao da colonização da região. 

Essa preservação todavia não é plena, mas sim, resultado de um modo de vida 

praticado por toda uma comunidade, com práticas e saberes próprios, gerando assim, uma 

realidade complexa e diversa da encontrada em outras cidades, principalmente nos grandes 

centros. 

                                                
6 Imagem do IBGE disponível no link: 

<<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=310825&search=||infogr%E1ficos:-

informa%E7%F5es-completas>> 
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A variação da realidade local é, por tanto, resultado dos fatores geográficos, como 

micro clima, bioma, variação pluviométrica e práticas econômicas particulares, formadas a 

partir das possibilidades e necessidades que ali se encontravam. 

2.6.2 Chapada Gaúcha 

O município de Chapada Gaúcha, por sua vez, surgiu oficialmente, com o projeto de 

assentamento dirigido na vila de Serra das Araras, composto principalmente por moradores do 

estado do Rio Grande do Sul.   

 

O município de Chapada Gaúcha, antiga Vila dos Gaúchos, teve seu início de 
povoamento no ano de 1976, quando chegaram os primeiros moradores oriundos do 
Rio Grande do Sul, pelo projeto PADSA, (Projeto de Assentamento Dirigido a Serra 
das Araras), que integrava os municípios de Formoso, Arinos, Januária e São 
Francisco. (IBGE) 
 

A pesquisa de campo, todavia, permitiu verificar o surgimento de comunidades bem 

anteriores ao projeto, quando os moradores entrevistados relataram a chapada foi inicialmente 

habitada por moradores vindo da Serra das Araras, de Brejo do Amparo, inclusive, 

apresentando refúgios quilombolas, como a comunidade dos Buracos. 

A chegada dos assentados permitiu uma mudança na paisagem local, suprimindo a 

vegetação e aplicando técnicas agrícolas de plantio, começando a produzir grãos e sementes, 

especialmente soja e semente de variedades de capins. 

Conforme relatos, a topografia da chapada, quase plana, permitiu a utilização de 

máquinas agrícolas, o que seria inviável, em uma realidade montanhosa, e a intensa presença 

de chuva, em torno de 2.000 mm por ano, tornaram o município produtivo, autossuficiente em 

recursos, e, pela junção de saberes tão distintos, permitiu uma formação cultural única. 

 

No ano de 1994, houve um plebiscito no povoado de Vila dos Gaúchos para 
escolher o nome do novo Distrito, os nomes mais votados foram: Novo Horizonte, 
Chapada Gaúcha e Serra Gaúcha, como já havia outros Distritos com a denominação 
Novo Horizonte, automaticamente prevaleceu o segundo nome mais votado, 
(Chapada Gaúcha). Nestemesmo ano, a Câmara Municipal de São Francisco 
aprovou a Lei nº 1523 de 19 de dezembro de 1994 criando o novo Distrito de 
Chapada Gaúcha, tendo seu território desmembrado do Distrito remanescente de 
Serra das Araras. Em 28 de Janeiro de 1995, foi instalado o Distrito de Chapada 
Gaúcha, na antiga Vila dos Gaúchos; neste mesmo ano, começou o processo de 
emancipação do município. Ocorreu um fato inédito no Estado de Minas Gerais, 
pois, a Chapada Gaúcha foi o único povoado que virou Distrito e Município no 
mesmo ano, criado pela Lei 12.030 de 21 de dezembro de 1995, onde houve a 
junção dos Distritos de Chapada Gaúcha e Serra das Araras, criando assim o mais 
novo município do Grande Sertão Veredas, (CHAPADA GAÚCHA), tendo a Serra 
das Araras como Distrito.(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 
ESTATÍSTICA) 
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Tal marca dessa cultura única, é o fato de que por vários anos, o município contou 

com uma moeda local, que circulava nas comunidades mais próximas, e inclusive, era 

reconhecida pelas instituições financeiras, como Banco do Brasil. 

Atualmente é possível constatar no município, várias práticas particulares, como 

horta coletiva, que possui uma estrutura administrativa democrática, gerida por um delegado 

da horta, além de movimentos extrativistas dos geraizeiros e quilombolas que lá habitam. 

A realidade local também é influenciada pelo Parque Nacional do Grande Sertão 

Veredas, que alcança parte do município, e trouxe consigo, mais uma confluência de pessoas, 

os povos do parque, pessoas que viviam da pecuária da larga, caça, pesca, e duas vezes ao ano 

enviavam suas produções à Serra das Araras, e depois Januária, e recebiam da cidade, os 

mantimentos e bens de consumo da cidade. 

 

Em 1996 aconteceu a primeira eleição municipal e em 1º de Janeiro de 1997 
instalou-se a primeira administração, tendo como Gestor e Prefeito, Narciso 
Eloe Baron. A partir da promulgação da Lei Orgânica, que ocorreu em 07 de 
novembro de 1997, estabeleceu-se a comemorar o aniversário do município em 25 
de Julho, por ser dia do agricultor (colono/trabalhador rural) e dia do 
motorista, devido ao município ser essencialmente agrícola. Atualmente o 
Município tem 10.266 habitantes segundo o último censo do IBGE. O município 
está situado, no semi-árido do Norte Mineiro a aproximadamente 130 km de 
distância do município de São Francisco, a 90 km de Arinos, 165 km de Januária, 
125 km de Formoso e a 85 km do município de Pintópolis; ressaltando que nossas 
vias de acesso não são providas de asfalto. (PREFEITURA DE CHAPADA 
GAÚCHA) 
 

A realidade deste município se apresenta, no aspecto de acesso, ainda pior ao de 

Bonito, porquanto as distâncias para outros municípios são sempre  a partir de 90 Km. 

Atualmente existe uma via asfaltada até a Chapada Gaúcha, ligando o município a Arinos. 

 
Economicamente, o município de Chapada Gaúcha é o que mais cresce no Estado de 
Minas Gerais, caminhando para um desenvolvimento agrosilvo-pastoril acelerado 
por o maior produtor de sementes de capim do país, deixando a condição 
exploradora e extrativista, para se tornar um município potencialmente econômico e 
tecnológico.(PREFEITURA DE CHAPADA GAÚCHA) 

 

A pesar da falta de estrutura estatal, o município vem se destacando como expoente 

estadual da agroindústria, especialmente agricultura de soja, feijão, arroz e sementes. Essa 

indústria surgiu em meados dos anos 1970, e ao encontrar terras de baixo valor financeiro, 

com elevação topográfica ideal para atividades com máquinas e índies pluviométricos acima 

da média do estado, deu início as grandes propriedades. 
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Comemorando o 13º aniversário, o povo de Chapada Gaúcha se orgulha de ter o 
maior Parque Nacional da Região do Cerrado, o “Parque Nacional Grande Sertão 
Veredas”, o “Parque Estadual Serra das Araras” e a “Reserva de Desenvolvimento  
Sustentável Veredas do Acari”, além de preservar suas culturas e tradições 
realizando a maior festa religiosa do interior de Minas, (Festa de Santo Antônio de 
Serra das Araras) que é comemorada a mais de 100 anos. Outro grande 
acontecimento que muito nos orgulha é sediar, “O Encontro dos Povos do Grande 
Sertão Veredas”, que já esta em sua sétima edição e de ter em nossa história 
personagens como: João Guimarães Rosa, Antônio Dó e Eloi Ferreira da Silva, entre 
outros. (PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAÚCHA) 

 

Além da agroindústria, que movimenta a economia do município e também repercute 

de forma significativa no Estado de Minas Gerais, o município conta com o parque Grande 

Sertão Veredas, além de parques estaduais e reservas ambientais. É no município de Chapada 

Gaúcha em que se é realizada uma das maiores festas do sertão mineiro, o encontro dos 

povos, que reúne diversas culturas sertanejas em um evento festivo. 

Tabela 3 

7 

Como o município de Bonito de Minas, a Chapada Gaúcha também possui um 

território extenso, em relação a capital e a Montes Claros, e também, uma baixa densidade 

demográfica, aqui, no entanto, como no próximo quadro, é possível perceber diferenças entre 

os municípios, especialmente na renda e o IDH. 

                                                
7 Tabela própria baseada nos dados do IBGE no link: 

<<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=311615&search=||infogr%E1ficos:-

informa%E7%F5es-completas>> 

População estimada 2014 (1) 12.239

População 2010 10.805

Área da unidade territorial (km²) 3.255,19

Densidade demográfica (hab/km²) 3,32

Código do Município 3116159

Gentílico chapadense
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Tabela 4 

8 

 

O município da Chapada Gaúcha tem como seu bioma, essencialmente o Cerrado, 

conforme dados do IBGE. 

                                                
8 Tabela própria baseada nos dados do IBGE no link: 

<<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=311615&idtema=16&search=||s%EDntese-

das-informa%E7%F5es>> 

Área da unidade territorial 3.255,19 km²

Estabelecimentos de Saúde SUS 5 estabelecimentos

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 2010 

(IDHM 2010)
0,635

Matrícula - Ensino fundamental - 2012 2.131 matrículas

Matrícula - Ensino médio - 2012 576 matrículas

Número de unidades locais 142 unidades

Pessoal ocupado total 983 pessoas

PIB per capita a preços correntes - 2012 7.618,04 reais

População residente 10.805 pessoas

População residente - Homens 5.636 pessoas

População residente - Mulheres 5.169 pessoas

População residente alfabetizada 8.101 pessoas

População residente que frequentava creche ou escola 3.886 pessoas

População residente, religião católica apostólica 

romana
9.093 pessoas

População residente, religião espírita 17 pessoas

População residente, religião evangélicas 1.305 pessoas

Valor do rendimento nominal mediano mensal per 

capita dos domicílios particulares permanentes - Rural
152,5 reais

Valor do rendimento nominal mediano mensal per 

capita dos domicílios particulares permanentes - 

Urbana

318,75 reais

Valor do rendimento nominal médio mensal dos 

domicílios particulares permanentes com rendimento 

domiciliar, por situação do domicílio - Rural

914,93 reais

Valor do rendimento nominal médio mensal dos 

domicílios particulares permanentes com rendimento 

domiciliar, por situação do domicílio - Urbana

1.455,86 reais
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Figura 59 

2.6.3 Cônego Marinho 

 

O município de Cônego Marinho, ao contrário de Bonito e Chapada, é mais velho, 

datado de aproximadamente 1800, e possui características diferentes dos outros dois, no 

tocante a colonização, solo e presença de indígenas. 

 

O povoado que deu origem a Cônego Marinho, antes chamado de Saco dos Bois, 
começou a se formar no ano de 1800, quando chegam para habitar a região, as 
famílias Mota, Lisboa e Rodrigues. O nome inicial dado ao arraial de Saco dos Bois 
foi devido a formação geográfica do local e por se tratar de um lugar conhecido pela 
fertilidade de suas terras, abundancia de pastagens naturais e fartura de água, o que 
fazia da região um lugar muito usado para criação de gado no período de 
estiagem[...] Em 07 de setembro de 1923, o antigo arraial de saco dos bois torna-se 
distrito do município de Januária e passa a chamar-se Cônego Marinho, nome dado 
em homenagem ao Padre José Antônio Marinho que foi o primeiro padre assistente 
do Cônego Ramiro Leite. O Padre José Antônio Marinho nasceu em 1803, no Brejo 
do Amparo, era filho de lavradores. Revelando-se portador de privilegiado talento, 
seu padrinho mandou-o estudar no seminário de Olinda—Pernambuco. Após 72 

                                                
9 Imagem do IBGE disponível no link: 

<<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=311615&search=||infogr%E1ficos:-

informa%E7%F5es-completas>> 
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anos na condição de distrito de Januária, através de um plebiscito, Cônego Marinho 
teve a sua emancipação aprovada em 21 de dezembro de 1995.  
 

A presença de escravos, ao contrário de Bonito e Chapada, que receberam escravos 

dos quilombos de Brejo do Amparo e Serra das Araras, foi composta pelos senhores, 

proprietários de terras, que lá utilizavam dessa mão de obra. 

É possível encontrar no município e em seus distritos muros de pedras feitos pelos 

escravos, e que resistiram ao tempo, compondo a paisagem das passagens, e marcando a 

história do povo local. 

 
Distrito criado com a denominação de Cônego Marinho (ex-povoado de Saco dos 
Bois), pela Lei Estadual nº 843, 07-09-1923, com terras desmembrada do distrito de 
Brejo do Amaro, subordinado ao município de Januária. Em divisão administrativa 
referente ao ano de 1933, o distrito de Cônego Marinho, figura no município de 
Januária.  Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.  
Elevado à categoria de município com a denominação de Cônego Marinho, pela lei 
estadual nº 12030, de 21-12-1995, desmembrado de Januária. Sede no antigo distrito 
de Cônego Marinho. Constituído do distrito sede.Instalado em 01-01-1997. Em 
divisão territorial datada de 2001, o município é constituído do distrito sede. 
Pela Lei nº 146, de 27-11-2003, é criado o distrito de Olho d′Água do Bom Jesus e 
anexado ao município de Cônego Marinho. Pela Lei Municipal nº147, de 27-11-
2003, é criado o distrito de Cruz dos Araújo e anexado ao município de Cônego 
Marinho. Emdivisão territorial datada de 2003, o município é constituído de 
3distritos: Cônego Marinho, Cruz dos Araújos e Olhos d′Água do Bom Jesus.  
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 

 

Vale dizer que, também como característica deste município, é a existência de outros 

distritos, o que não ocorre com os demais municípios estudados. Em Cônego, é possível 

passar por dois outros distritos antes de chegar na sede do município. 

 

Tabela 5 

10 

                                                
10 Tabela própria baseada nos dados do IBGE no 

link:<<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=311783&search=||infogr%E1ficos:-

informa%E7%F5es-completas>> 

População estimada 
2014 

(1)
 

7.515 

População 2010  7.101 

Área da unidade territorial 
(km²) 

1.642,00 

Densidade demográfica 
(hab/km²) 

4,32 

Código do Município  3117836 

Gentílico  cônego marinhense 
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Comparando os dados com a capital do estado também é possível destacar a área do 

município, que é de 1.642 Km2 enquanto Belo Horizonte são apenas 331,4 Km2. Ou seja, em 

área territorial, o município de Cônego Marinho é pouco mais de cinco vezes maior que o 

território de Belo Horizonte, no entanto, é quase a metade dos municípios de Bonito de Minas 

e Chapada Gaúcha. O aspecto da densidade demográfica por sua vez, se mantém próximo ao 

dos outros dois municípios, havendo uma variação perceptível apenas no tamanho do 

município. 
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Tabela 6 

11 

O município de Cônego Marinho, conforme dados do IBGE tem em sua composição, 

os biomas do Cerrado e da Caatinga. 

                                                
11 Tabela própria baseada nos dados do IBGE no link: 

<<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=311783&idtema=16&search=||s%EDntese-

das-informa%E7%F5es>> 

Área da unidade territorial 1.642,00 km²

Estabelecimentos de Saúde SUS 3 estabelecimentos

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - 

2010 (IDHM 2010)
0,621

Matrícula - Ensino fundamental - 2012 1.424 matrículas

Matrícula - Ensino médio - 2012 512 matrículas

Número de unidades locais 70 unidades

Pessoal ocupado total 264 pessoas

PIB per capita a preços correntes - 2012 5.162,08 reais

População residente 7.101 pessoas

População residente - Homens 3.604 pessoas

População residente - Mulheres 3.497 pessoas

População residente alfabetizada 5.395 pessoas

População residente que frequentava creche ou 

escola
2.486 pessoas

População residente, religião católica apostólica 

romana
6.054 pessoas

População residente, religião espírita 14 pessoas

População residente, religião evangélicas 938 pessoas

Valor do rendimento nominal mediano mensal 

per capita dos domicílios particulares 

permanentes - Rural

190 reais

Valor do rendimento nominal mediano mensal 

per capita dos domicílios particulares 

permanentes - Urbana

289 reais

Valor do rendimento nominal médio mensal dos 

domicílios particulares permanentes com 

rendimento domiciliar, por situação do domicílio 

- Rural

897,02 reais

Valor do rendimento nominal médio mensal dos 

domicílios particulares permanentes com 

rendimento domiciliar, por situação do domicílio 

- Urbana

1.234,23 reais
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Figura 6 12 

 

2.6.4 Comparativo dos dados dos municípios 

 

Município Área Km2 Densidad

e Dem. 

Hab/Km2 

IDH Renda 

Per 

capta 

PIB Per 

Capta 

Unida

de 

SUS 

Barbacena 759,18 166 0,769 326,00 15.529,00 57 

Belo Horizonte 331,401 7.167 0,810 ---------- 32.844,41 328 

BONITO DE 

MINAS 

3.904,911 2,48 0,537 119,14 5.425,00 1 

Bom Despacho 1.213 37,28 0,750 432,50 19.229,31 22 

CHAPADA 

GAÚCHA 

3.255,18 3,32 0,635 152,50 9.620,51 5 

CÕNEGO 

MARINHO 

1.642 4,32 0,621 190,00 5.162,00 3 

Montes Claros  3.568,9 101,41 0,770 255,00 18.228,00 116 

                                                
12 Imagem do IBGE disponível no link: 

<http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=311783&search=||infogr%E1ficos:-dados-

gerais-do-munic%EDpio> 



44 

 

44 

 

Ponte Nova 470 121 0,717 402,00 19.000,87 36 

Quadro do autor. 

Com base no quadro acima, é possível comparar os dados de área do município, 

Densidade Demográfica, Pib per capta, Renda per capta trabalhador rural, unidades de saúde 

SUS, negritados os dados dos municípios em estudo. 

Vale observar que comparando com outros municípios, de tradição política mais 

forte, todos possuíam mais de 20 unidades de saúde, enquanto Bonito só possui uma, e 

Chapada 5, a que mais tem unidades de saúde na região. O IDH também mostra disparidade, 

quando todos os demais apresentados possuem índices acima de 0,710 enquanto os 

municípios sertanejos pesquisados não alcançaram, sequer, 0,650. 

A densidade demográfica talvez seja o indicador mais evidente, e, aliado ao tamanho 

dos municípios em estudo, permite a conclusão da distância entre as famílias e comunidades, 

e os espaços inabitados, sem qualquer presença do estado ou de outra pessoa. 

Por fim, a disparidade entre renda per capita é também significativa, excetuando-se 

Belo Horizonte, porquanto não é possível encontrar dados de trabalhadores rurais, mas em 

relação aos demais, é possível ver a diferença entre os municípios sertanejos e os demais. 

Por tanto, é apresentado uma realidade política peculiar, com grandes dimensões, e 

igualmente grandes distâncias, para uma presença estatal diminuta e escassa, seja na saúde, 

seja nas outras áreas fundamentais. 

 

2.7 Evidencias artística e literária da cultura sertaneja 

 

A realidade sertaneja, que se molda pelas peculiaridades do sertão, e se encontra 

empiricamente lá, também é apresentada em outras realidades, mas como pano de fundo para 

expressões artísticas. Assim é na poesia, no cordel e na música, como letras de cantores 

nacionalmente assistidos, como Alceu Valença e Luiz Gonzaga, que dentre outros, em seus 

próprios estilos, narram a seca, o trabalho, as disputas políticas, coronelismo, as práticas 

diárias e o cangaço. 

Não distante das músicas, também autores de literatura nacional, como Ariano 

Suassuna, que dentre suas obras, uma de maior repercussão, convertida e peça e também 

filmes, “O Auto da compadecida”, João Cabral de Melo Neto, que também dentro de sua 

produção, também com obra convertida em filme, “Morte e Vida Severina”, além de Euclídes 
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da Cunha e Guimarães Rosa, esses dois últimos, merecem especial análise, pelo cunho de 

pesquisa que se verifica em “Sertões” e “Grande Sertões Veredas” 

 

2.1.1 Euclídes Da Cunha 

 

Euclides da  Cunha, personagem da história republicanado Brasil, foi lotado por 

vezes, em suas atribuições militares, na região dos sertões brasileiros, em especial, no estado 

da Bahia, porquanto da batalha de Canudos. 

Ao longo de seus serviços, o mesmo contemplou e registrou observações de caráter 

científico, no início do séc. XX, que culminou nas obras “Sertões” “Olhemos para os 

Sertões”, obras estas que permitem uma visão detalhada da realidade dos sertões antes da 

vigência do estado democrático de direito. 

 

Nenhuma lá se fixou. Não se podia fixar. O estranho território, a menos de quarenta 
léguas da antiga metrópole, predestinava-se a atravessar absolutamente esquecido os 
quatrocentos anos da nossa história. Porque enquanto as bandeiras do sul lhe 
paravam à beira e envesgando, depois, pelos flancos da Itiúba, se lançavam para 
Pernambuco e Piauí até o Maranhão as do levante, repelidas pela barreira 
intransponível de Paulo Afonso, iam procurar, no Paraguaçu e rios que lhe demoram 
ao sul, linhas de acesso mais praticáveis, Deixavam-no de permeio, inabordável, 
ignoto.(CUNHA, 1984. p.8) 

 

É possível perceber pelo relado de CUNHA, que o acesso aos Sertões era 

dispendioso, e que nos primeiros 400 anos de exploração do território nacional, os 

bandeirantes encerravam suas expedições no entorno da região sertaneja, pela dificuldade que 

se apresentava. “De sorte que aquelas duas linhas de penetração, que vão interferir o S. 

Francisco empontos afastados — Juazeiro e Santo Antônio da Glória —, formavam, desde 

aqueles tempos, as lindes de um deserto.” (CUNHA, 1984. p.8) 

A partir desta narrativa, é visível o entendimento que as regiões cortadas pelo Rio 

São Francisco, eram tidas, a época, como um deserto, afastado do litoral, da civilização, e 

também das terras de matas e minas, que fomentavam a exploração bandeirante. 

Desconhecido dos povos letrados, os sertões receberam então, o significado de um 

deserto nacional, habitado, porém, por povos rudes, índios, selvagens que, por apenas 

coragem, persistiam em lá sobreviver. 
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Tal sobrevivência, porém, aponta um marco essencial para este trabalho, porquanto 

permite compreender a origem da desconsideração destes povos para formação política do 

estado brasileiro. Inicia-se por tanto, uma população ausente de representatividade política nas 

capitais. 

O ambiente dos sertões, contribuiu muito para essa segregação, porquanto não foi 

objeto de primeiro interesse dos políticos e empresário, em virtude de sua peculiar formação 

geomorfológica e com um bioma, até então, desvalorizado. 

 

Varada a estreita faixa de cerrados, que perlongam aquele último rio, está-se em 
pleno agreste, no dizer expressivo dos matutos: arbúsculos quase sem pega sobre a 
terra escassa, enredados de esgalhos de onde irrompem, solitários, cereus rígidos e 
salientes, dando ao conjunto a aparência de uma margem de desertos. E o 
faciesdaquele sertão inóspito vai-se esboçando, lenta e impressionadoramente... 
.(CUNHA, 1984. p.9) 
Algumas denotam um esforço dos filhos do sertão. Encontram-se, orlando-as, 
erguidos como represas entre as encostas, toscosmuramentos de pedra seca. 
Lembram monumentos de uma sociedade obscura. Patrimônio comum dos que por 
ali se agitam nas aperturas do clima feroz, vêm em geral, de remoto passado. 
Delinearam-nos os que se afoitaram primeiro com as vicissitudes de uma entrada 
naquelas bandas. E persistem indestrutíveis, porque o sertanejo, por mais escoteiro 
que siga, jamais deixa de levar uma pedra que calce as suas junturas vacilantes. 
.(CUNHA, 1984. p.10) 

 

Percebeu Euclides da Cunha, que os povos do sertão não eram apenas índios comuns 

do litoral ou colonos aventureiros que partiram a desbravar as terras do centro árido, mas sim, 

um povo mais antigo, que deixou com vastidão, marcas rupestres de suas passagens e 

existência, muito antes da chegada dos europeus nestas terras. “Despontam vivendas pobres; 

algumas desertas pela retirada dos vaqueiros que a seca espavoriu; em ruínas, outras, 

agravando todas no aspecto paupérrimo o traço melancólico as paisagens...”. (CUNHA, 1984. 

p.10) 

 

2.1.2Já narrava ROSA, João Guimarães: 

 

Guimarães Rosa (1994) ilustra a aparência externa e psíquica de personagens 

sertanejos, construindo, ou colaborando para a construção da imagem nacional do sertanejo, 

em virtude do alcance do seu trabalho. O texto de Guimarães Rosa, em que pese a falta de 

rigor científico e a distância temporal para o momento atual, permite conhecer como eram e, 
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se houve distanciamento ou não a cultura sertaneja no período entre a viagem do autor e o 

momento atual. 

 

Sou só um sertanejo, nessas altas idéias navego mal. Sou muito pobre coitado. 
Inveja minha pura é de uns conforme o senhor, com toda leitura e suma doutoração. 
Não é que eu esteja analfabeto. Soletrei, anos e meio, meante cartilha, memória e 
palmatória. Tive mestre, Mestre Lucas, no Curralinho, decorei gramática, as 
operações, regra-de-três, até geografia e estudo pátrio. Em folhas grandes de papel, 
com capricho tracei bonitos mapas. Ah, não é por falar: mas, desde o começo, me 
achavam sofismado de ladino. E que eu merecia de ir para cursar latim, em Aula 
Régia – que também diziam. Tempo saudoso! P.12-13 

 

Os elementos da pobreza, da inferioridade, analfabetismo e, sobretudo, a vontade de 

em meio a tudo isso, de reverter a situação, a buscar o conhecimento, ainda que torto, por 

meio do esforço em aprender, pela observação, com aqueles que eram letrados. O trabalho é 

para ROSA( .p.306), marca do sertanejos “Trabalhar de amassar as mãos... Que isso é que 

sertanejo pode, mesmo na barra da velhice...” o que se  verifica até os dias atuais, lavradores, 

vaqueiros, muitos já passam dos seus 60 anos, e ainda assim, continuam a lavrar a terra e 

campear o gado da larga. 

O trabalho exige muito do sertanejo, as faltas de tudo, de condições, de segurança, de 

limites de propriedades, de previsão de regresso ao lar, isso tudo é parte da atividade 

sertaneja, e como narrado por ROSA, até hoje é vivido pelos povos do campo. 

 

A gente se escondendo, divididos, embaixo dos pequizeiros, que tempesteava. 
Dormir remolhado, se dormia, com a lama da friagem. De madrugar, depois, se 
achava era pé de onça, circulando as marcas. E a gente ia, recomeçado, se andava, 
no desânimo, nas campinas altas. Tão território que não foi feito para isso, por lá a 
esperança não acompanha. Sabia, sei. O pobre sozinho, sem um cavalo, fica no seu, 
permanece, feito numa croa ou ilha, em sua beira de vereda. Homem a pé, esses 
Gerais comem.p528. 

 

As realidades sertanejas narradas por Rosa ainda são possíveis de se encontrar, sejam 

as belezas românticas, as dificuldades e pobrezas ou seja os perigos que os sertanejos 

enfrentam nos tempos atuais. Como relata acima, a presença de onças era realidade comum, e 

o sertanejo do passado, para poder dormir ao relento, em suas viagens, podia contar com 

armas de fogo. 

Atualmente, isso não é mais possível, pelas regras e leis que proíbem o porte de 

armas, no entanto, as atividades de campear o gado pelo sertão não mudaram, como também 

não mudaram os perigos e necessidades dos sertanejos. 
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E seôHabão, que escutava com respeito, devagarzinho pegava a fazer perguntas, 
com a idéia na lavoura, nos trabalhos perdidos daquele ano, por desando das chuvas 
temporãs e do sol grave, e das doenças sucedidas. O que me dava a qual inquietação, 
que era de ver: conheci que fazendeiro-mor é sujeito da terra definitivo, mas que 
jagunço não passa de ser homem muito provisório. P.589 

 

As realidades sertanejas são muito próximas às narradas por Guimarães Rosa, os 

conflitos de terras, a dependência da chuva, o trabalho árduo e as necessidades particulares, 

que causaram espécie ao escritor, portanto, por grande  parte da sociedade brasileira e de seus 

atores sociais e políticos. 

 

2.8 Valores Culturais, Sociais e Ambientais. 

 

O Sertão é composto, por aspectos biológicos, geológicos, geográficos, sociais e, 

diante da variedade de cada um dos aspectos componentes dos valores encontrados nos 

sertões, seja nos cerrados, nas chapadas ou nas veredas, seja com a população indígena, 

geraizeira, quilombola ou veredeira, o sertão se constrói, da diversidade e das realidades, 

quase sempre exigindo novas alternativas ao conhecimento ocidental hegemônico.  

 

2.8.1 Rios, Riachos e Veredas: 

 

São valores ambientais, naturais, os rios, riachos e veredas, locais onde concentram a 

maior atividade humana nas áreas estudadas, especialmente diante da necessidade de água. 

Em que pese o ciclo de chuvas ser determinado e curto, diante de outros lugares, trazendo a 

impressão de falta de água, isso na verdade não ocorre. Pelo contrário, o acesso a água existe, 

ainda que obstado por questões legais, vez que apenas na região em estudo foram encontrados 

os seguintes rios, riachos e veredas: 

Rio São Fransisco, um dos maiores rios do mundo; Rio Pandeiros, berçário do rio 

São Francisco, também possui uma usina hidroelétrica; Rio Catolé, que quase dentro da sede 

do município de Bonito de Minas forma um balneário; Rio da Capivara; Rio Grumixá; Rio do 

Borrachudo; Rio Coxá; Rio Gibão; Rio Carinhanha, que acompanha em seu curso, a divisa 

política entre os estado de Minas Gerais e Bahia; Rio Claro; Rio dos Bois; Riacho da Cruz; 
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Riacho Periperi; Riacho dos Cochos; Rio Peruaçú; Vereda do Gibão; Vereda da Capivara; 

Vereda dos Chochos; Vereda da Ema, Vereda dos negos, Vereda das Panelas, Vereda das 

Panelinhas, Vereda da Palmeira, e tantas outras que não foi possível registrar. 

É assim, o sertão, famoso pela seca e aridez, recortado a todo momento pelas águas e 

veredas que descem das chapadas até cair no Rio São Francisco, e nesse emaranhado de 

recortes, surge comunidades, povoados, que ao longo dos cursos d’água, vão se instalando, 

plantando, pescando, dando bebida ao gado e desenvolvendo tradições próprias e saberes 

locais. 

2.8.2 Fauna 

 

A fauna do sertão é possivelmente maior do que a de alguns países, com 2.567 

espécies de animas próprios, conforme dados do Ministério do Meio Ambiente, e representam 

um ciclo de vida natural em cadeia alimentar equilibrado.  

 

Cerca de 199 espécies de mamíferos são conhecidas, e a rica avifauna compreende 
cerca de 837 espécies. Os números de peixes (1200 espécies), répteis (180 espécies) 
e anfíbios (150 espécies) são elevados. O número de peixes endêmicos não é 
conhecido, porém os valores são bastante altos para anfíbios e répteis: 28% e 17%, 
respectivamente. De acordo com estimativas recentes, o Cerrado é o refúgio de 13% 
das borboletas, 35% das abelhas e 23% dos cupins dos trópicos.(MINISTÉIRO DO 
MEIO AMBIENTE) 

 

Essa riqueza de fauna, permitiu de um lado, o exercício da caça e pesca, e assim, o 

assentamento de comunidades e o desenvolvimento de sociedades locais e, de outro, causou 

dificuldades para o exercício de atividades agropecuárias tradicionais. 

Os plantios nos municípios em estudo, até 1970, eram feitos de forma artesanal, e 

demandavam uma agricultura colaborativa, com várias pessoas, unidas na preparação do solo 

e proteção das roças. A presença permanente de Catetus, Capivaras, Pacas, Cutias, Iraras, 

Tatus, Veados Campeiros, Galheiros e Da Mata, Antas e Emas, além de aves diversas e de 

bandos eventuais de Queixadas torna a agricultura tradicional, quase uma sociedade com a 

fauna local. 

Esses animais impedem o sucesso do plantio de arroz, feijão, milho e cana, 

devorando as lavouras e frutos. A pecuária encontra também problemas, pela existência de 

sucuris, onças pintadas e suçuaranas, que consomem o gado. A partir dos anos 1970, algumas 
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empresas lá se estabeleceram, utilizando maquinas agrícolas industriais e técnicas a fim de 

produzir em meio a essa diversidade de obstáculos naturais.  

O resultado dessas atividades proporcionou a diminuição das populações de espécies 

nativas, mas, a partir dos anos 1990, com o desestimulo das atividades agroindustriais, a fauna 

voltou a se recuperar, ainda que de forma tímida, mas já apresenta uma regeneração.  

 

Conforme dados do ICM-Bio, nos parques Grande Sertão Veredas e Cavernas do 

Peruaçu, as espécies Lobo-Guará, Chrysocyon brachyurus, Gato-maracajá, Leopardus 

pardalis mitis, onça-pintada, pantera onca, onça-parda, puma concolor capricornensis e 

coatá-da-testa-branca, Ateles marginatus, encontram-se ameaçados de extinção. 

Segundo Zé do Rancho “Aqui você não vê mais, pra dentro dos gerais, pro lado das 

chapadas, ai você encontra” Referindo-se as onças pardas, suçuaranas, e conforme Joãozinho 

da chapada “ no parque tem muita, pra todo lado, tem muita, elas parece que são soltas aqui, 

não é possível, meu pai foi o maior matador de onça, e elas continuam” 

 

2.8.3 Flora 

 

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, Do ponto de vista da diversidade 

biológica, o Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do mundo, abrigando 

11.627 espécies de plantas nativas já catalogadas. Existe uma grande diversidade de habitats, 

que determinam uma notável alternância de espécies entre diferentes fitofisionomias. 

A variedade de plantas nativas é, em um primeiro momento, uma riqueza natural de 

propriedades biológicas a serem exploradas e patenteadas, a medida em que se identificam 

aplicabilidades da flora em produção de remédios, cosméticos ou na indústria. Exemplos 

disso não são raros, e fazem parte da própria cultura sertaneja. 

 

Martius por lá passou, com a mira essencial de observar o aerólito, que tombara à 
margem do Bendegó e era já, desde 1810, conhecido nas academias européias, 
graças a F.Mornay e Wollaston. Rompendo, porém, a região selvagem, desertus 
austral, como a batizou, mal atentou para a teria recamada de uma flora 
extravagante, sylvahorrida, no seu latim alarmado. Os que o antecederam e 
sucederam palmilharam, ferretoados da canícula, as mesmas trilhas rápidas, de quem 
foge. De sorte que sempre evitado, aquele sertão, até hoje desconhecido, ainda o será 
por muito tempo.(Cunha,1984. p.17) 
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O conhecimento indígena das ervas naturais não é discutido, todavia, durante as 

pesquisas, foi possível reconhecer a pratica de utilização da flora nativa para formulação de 

remédios, especialmente embebidos em cachaça, nas garrafadas. Quase toda beira de casa 

existem plantas, cultivadas com zelo pelos sertanejos, como se fossem um armário de 

remédios ou uma farmácia próxima. 

Dentre as plantas cultivadas, o “artimijo” merece destaque, presente em quase todas 

as casas, em pequenas moitas, com uma flor branca amarelada, é tida como indispensável para 

os sertanejos, uma vez que, para eles, é capaz de impedir os problemas cardíacos e coronários, 

como infartos e derrames. Para eles, quando sentem um mal estar, basta tomar um chá das 

folhas do “artimijo” para controlarem o problema. para dona Claudete, moradora local “No 

ataque de coração, se der tempo de tomar o chá de artimijo, escapa”. 

Também é bem comum, o uso de um leite de coco local, de nome “xiriri”, coco esse 

similar ao buritis, utilizado na alimentação dos vaqueiros e veredeiros que saem para o 

campo, sem certeza de quando irão se alimentar. Esse leite, conforme relatos diversos, como 

de Tó e Donizete, em quantidade aproximada de um copo, segundo os moradores 

entrevistados, é capaz de sustentar o trabalhador durante o dia, de baixo do sol quente, sem 

que o mesmo sinta fome ou cede. 

Outras plantas como “escada de macaco”, favela e “miroró” também fazem parte da 

cultura local, a primeira, como também remédio, para “dores de juntas” conforme João Vieira. 

A favela e o miroró não são de uso tradicional dos sertanejos, mas representam fonte de 

renda, por meio do extrativismo. Essas são levadas às cidades, e lá, encontram os 

compradores que levam para outro lugar. 

Segundo Tó “ tem que ter cuidado com o miroró, ele não pode esbarrar nagente, se 

não amufina, não pode usar pra tocar o gado, é bater no gado e a vaca amofinar[...] eles 

compram e levam tudo pra Brasília, pra fazer remédio pra emagrecer”. 

 

2.8.4 Paisagens Natural 

 

Conforme ensina CUSTODIO (2012) que paisagem não se restringe apenas às 

paisagens naturais, mas também abarca outras realidades, frutos de interação entre o ser 

humano e o ambiente. 
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Concluiu-se que a paisagem é, ao mesmo tempo, um vínculo dos indivíduos com seu 
espaço, constitui-se um patrimônio material e imaterial, pois tem como elemento 
físico um território que interfere na qualidade ambiental e recebe o olhar social. Mas 
ela é também elemento representativo, criado no imaginário cultural-histórico da 
comunidade, que também participa das questões econômicas e sociais, sendo 
expressão da estética, um reflexo da sociedade, das culturas e práticas, pertencendo 
diretamente a uma comunidade local que se interliga com a planetária.(CUSTÓDIO, 
2012.p.96) 

 

O sertão é repleto de paisagens, desde a revoada das borboletas, que ocorrem no fim 

de julho, quando milhares de borboletas amarelas assentam nos caminhos abertos, rastros do 

gado ou estradas locais, pois as terra fica exposta e formam a todo momento, poças d’agua 

pelo caminho. 

 

Figura 7:, revoada de borboletas, fauna comum e abundante da região, coordenada 14º49’12.00” s 45º 

07’.20.18” o. Foto do autor. 

As paisagens naturais são encontradas a todo momento, e podem ser reconhecidas 

em quase todas as veredas, pois a vegetação aliada aos rios, córregos ou mesmo lagoas 

formam, diante da repetitiva imagem do cerrado, um oásis até que poderia ser descrito como 

reconfortante. 
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Figura 8: Vereda no Parque Estadual Veredas do Peruaçú. município de Cônego Marinho, Coordenadas 

14º 52’ 51.69”s 44º 43’00.38”o 

 

Figura 9: Município de Bonito de Minas – MG, coordenada 14º49’12.00” s 45º 07’.20.18” o. Foto do autor. 
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Figura 104: “Cabeceira da Ema, município de Bonito de Minas – MG, coordenada  

[15º17’11.85” s 45º 18’17.60” o] . Foto do autor. 

As montanhas, serras e escarpas formam, também, outros cenários de relevo, ainda 

que o reconhecimento das mesmas exija um senso estético de que vê, para os sertanejos, isso 

é passado de forma tradicional, como as palavras de Zé do Rancho: “Esses morros são bonitos 

demais, cada um tem um nome, cada pessoa tem um preferido” referindo-se aos morros da 

fazenda Estrela do Norte, na serra da Almécegas.  

 

Figura 11: Serra da Flexeira:  15 14º36’29.09” 44º 44’36.09” 
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Figura 12: Serra da Flexeira. Foto do Autor. 14º36’29.09” 44º 44’36.09” 

 

Além da paisagem natural, é possível encontrar cenas de vaqueiros, pequenos 

homens em estatura, cavalgando também pequenos cavalos e burros, carregando na cabeça da 

sela um facão, e buscando o gado. Já não tão mais frequente, mas também encontrado, é a 

viagem de carro, ou trabalho com junta de bois, que da forma rudimentar e tradicional, as 

populações viajam nos carro de boi, e jornada de dois dias, para alcançar vilarejos mais 

remotos. 

A paisagem é, assim, parte integrante da cultura e tradição dos povos sertanejos, 

como elemento considerado para formação da complexidade ambiental do sertão e a 

construção dos saberes tradicionais, agindo, conforme CUSTÓDIO,(2012) “Nesse sentido, a 

paisagem funciona como guardiã da cultura local em face da massificação de costumes e de 

culturas, realizada pela globalização.” e protegendo as culturas locais diante da força de uma 

cultura ocidental dominante e excludente. 

 

2.9 Parques E Reservas 

 

A área em estudo é rica em unidades de conservação13, com os Parques Nacionais 

GRANDE SERTÕES VEREDAS e CAVERNAS DO PERUAÇÚ, além do Parque Estadual 

                                                
13 Unidades de Conservação são definidas na lei 9.985 de 2000 como espaço territorial e seus recursos 

ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo 
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Veredas do Peruaçu, a Reserva indígena Xakriabá e o Refúgio da Vida Silvestre das Veredas 

do Oeste Baiano, além de diversas Reservas Particulares do Patrimônio Nacional. 

Talvez o mais famoso parque da região seja o Grande Sertão Veredas, pelos relatos 

de Guimarães Rosa, com obra literária de mesmo nome, é reserva de fauna e flora de 

importância conservacionista, e também, lar de povos que vivem em harmonia com o 

ambiente. 

 

Figura 13: Parque Grande Sertão Veredas 

 

Neste ponto, é visível a quantidade de bens ambientais são encontrados na região em 

estudo. Vale então, conforme mapa abaixo, Figura 18, apontar o Parque Nacional Grande 

Sertão Veredas, o Parque Estadual Veredas do Peruaçu e o Parque Nacional Cavernas do 

Peruaçu. 

A presente riqueza e diversidade coexistem em equilíbrio, com o desenvolvimento 

das comunidades a preservação dos recursos naturais. 

                                                                                                                                                   

Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual 

se aplicam garantias adequadas de proteção, subdividindo-se entre Proteção Integral ou Uso Sustentável. 



57 

 

57 

 

 

Figura 14- 14 Fonte: Google Maps 

 

A existência de grandes parques e reservas particulares tem gerado impactos 

ambientais negativos na sociedade sertaneja, uma vez que para a criação das RPPN’s não é 

necessário um processo de licenciamento, pelo contrário, ao partir do pressuposto que a 

reserva natural ficará intocada, presume-se que haverá um aumento na proteção ambiental. 

Ocorre que, as realidades locais, por uma dependência vital dos recursos naturais, 

seja no extrativismo, caça e pesca ou seja como meio para o desenvolvimento de pecuária ou 

pequenas roças, são impactados com a proibição do exercício dessas atividades nos parques e 

reservas. O primeiro problema é a delimitação jurídica dos espaços, restringindo diversas 

áreas que antes, seriam destinadas ao gado da larga. 

É comum não haver propriedade formal, principalmente nos sertanejos mais pobres, 

mas ainda, esses podem utilizar da terra, como todos os outros. Além dessa dinâmica de 

posses, como se esperado do estado brasileiro, os parques não procederam uma 

desapropriação constitucional para daí, a formação dos parques. 

No Grande Sertão Veredas é comum encontrar os moradores do parque, pessoas que 

ali possuíam pequenas áreas de terra ou tinham a propriedade, e que pela ineficiência do 

estado, de lá não saem, sustentando que se retiram após a indenização, e não antes. Surge 

                                                
14 Mapa obtido no googlemaps coordenadas. 
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então o primeiro conflito, pois os órgãos ambientais não aceitam o desenvolver de práticas 

tradicionais dentro do ambiente do parque. 

O grande número de áreas de preservação implica, consequentemente, em redução de 

áreas de trabalho, seja formal, como conhecido, seja para as atividades tradicionais, 

especialmente a larga. “Aqui não tem jeito, tem parque pra todo lado, não tem onde trabalhar, 

isso gera desemprego, atrasa o crescimento do município.” Valdivino. 

 

Por outrolado, a morosidade dos governos brasileiros (federal, estadual e municipal) 
em conciliar  unidades de conservação com uso sustentável dos recursos  naturais  é  
um fator cada vez mais  ameaçador  da  reprodução  social  das populações  
tradicionais dos Cerrados.  Uma das contradições existentes na criação das unidades 
de conservação de uso sustentável é que as reservas extrativistas aparecem em maior 
número na Amazônia e algumas das implantadas no Cerrado estão na fronteira com 
o domínio amazônico.(SILVA, 2013. p.237) 

 

O desemprego foi realidade nos anos 1990, havendo exploração da mão de obra de 

forma abusiva, onde os trabalhadores chegaram a lavorar no campo, para os que ali tinham 

propriedade em troca do almoço, ou para receber um terço do salário mínimo por mês. A 

ausência de unidades de extrativismo, ou políticas públicas para manutenção das práticas 

tradicionais, implicaram nisso, até o início dos anos 2000. 

Ainda existem mais dois impactos negativos sobre o excesso de parques e reservas 

na região em estudo, porquanto, o número de queimadas devastadoras nas reservas e parques 

é muito superior ao do sertão, pois uma vez retirados os sertanejos e suas queimadas 

controladas, o grande volume de matéria orgânica seca proporciona material para queimadas 

de grandes proporções. 

Isso aliado à falta de povos locais para ajudar a controlar o fogo e negligência estatal 

na proteção e prevenção de incêndios florestais locais, culmina em significativa perda de 

flora, fauna e modificação do ambiente, esgotando as veredas e contribuindo para a evolução 

do quadro de desertificação. 

O impacto de amplitude maior é, também, a justificativa principal para o grande 

número de parques e reservas na região em estudo, pois são criados como compensação por 

degradação de outras áreas. Isso porque o valor da terra nas áreas em estudo é muito inferior 

ao valor da terra em outras regiões, como do triangulo mineiro e do centro do estado, onde 

grandes propriedades canavieiras, plantios de eucalipto para siderurgia dentre outros, 

degradam suas terras, ao máximo, e compensam lá, a centenas de quilômetros de distância. 
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Assim, uma maior utilização das terras de um determinado local, causa também um 

maior impaco, não só ao ambiente natural, mas também, ao artificial, pela chegada de 

trabalhadores de fora. Do outro lado, ocorre nos sertões o esvaziamento, movimento de êxodo 

das áreas rurais sertanejas para urbanas ou outras áreas rurais distantes do sertão. 

O grande número de parques e reservas, a pesar dos impactos sociais da restrição de 

práticas tradicionais, do desemprego e impactos ambientais, como um aumento no número de 

queimadas descontroladas, e consequente perda de biodiversidade, é visto com bons olhos 

pelos órgãos ambientais e pelos gestores do município, que, com isso, podem receber repasses 

de verbas e incentivos, como ICMS Florestal. 

3 A LEGISLAÇÃO ATUAL E SUAS VICISSITUDES  

 

O Brasil possui uma vasta legislação ambiental, produzida especialmente após os 

anos 1970, mas, inclusive, desde a época do Brasil Colônia já era possível verificar normas 

atinentes ao ambiente e sua utilização pelo ser humano. 

Essa legislação é formada sempre por um encontro de forças e discursos (interesses 

para uma justiça unilateral), todavia, é possível perceber, nas falas dos povos sertanejos 

algumas contradições da legislação e de seus saberes, ou de seus discursos em prol de suas 

práticas tradicionais. 

A partir desse conflito, se percebe que há uma falha na legitimação das normas 

ambientais, quanto ao processo democrático de participação, vez que os povos tradicionais 

ora estudados, bem como tantos outros, não conseguem, formalmente uma representação 

política legislativa. 

Na mesma linha, ainda existem, aqueles legitimados, que por forças hegemônicas1516, 

direcionam as normas e aplicações em um sentido particular, que exclui as amplitudes e 

complexidades das realidades sertanejas. 

 

3.1 Da necessária percepção das variações sociais na produção legislativa 

 

                                                
15 Leff 2001. 

16 Silva 2013. 
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Sobre a interpretação das normas constitucionais ambientais, apresenta 

Sirvinskas (2010, p.197) “que a norma constitucional ambiental possui uma 

objetividade diante do intérprete, e não aceita a captação de outros significados senão 

aqueles transmitidos por meio da interpretação” 

 

Mas a busca do consenso deve ter um limitador: não pode ser um consenso dos 
interesses dos deliberantes. Ela tem que levar em conta aqueles que serão atingidos 
pela norma, mas não estão participando da deliberação. Conforme defende 
Habermas, no que chama de Princípio “U”: “Toda norma válida tem que preencher a 
condição de que as conseqüências e efeitos colaterais que previsivelmente resultem 
de sua observância.(SOUZA, 2015.p.114.) 

 

No entanto, também confirma que o intérprete possui uma posição ativa na 

hermenêutica das normas constitucionais ambientais, uma vez que não se admiti que a 

constituição tenha um sentido predeterminado que não possa ser confrontado com a posição 

do interprete, ou suas necessidades demandadas de realidades plurais. (Sirvinskas, 2010) 

Segundo SOUZA, (2013, p.13) “A elaboração das normas e a tomada de decisões 

devem estar conectadas com a realidade cultural da comunidade a ser afetada. O não 

reconhecimento das realidades afetadas pelas normas produzidas, seja por não compreender 

as complexidades da realidade ou por simples negação, levam a uma realidade de conflitos.” 

 

Partindo da análise do sistema administrativo ou do aparelho Estatal, Habermas 
vislumbra dois lados da esfera política e do complexo parlamentar: (1)o lado input é 
o ponto de partida do poder social e interesses organizados, em direção ao processo 
de legislação; (2) já no lado output,  a administração recebe a “resistência  dos 
sistemas funcionais das grandes organizações que fazem valer seu poder no processo 
de implementação.” Os lados input e output fazem com que o poder administrativo, 
normalmente autônomo, se ligue “a um poder social eficaz”, seja ao receber 
influências na formação da lei (input), seja ao receber resistências na implementação 
de decisões e políticas públicas (output).(SOUZA, 2013. p.11) 

 

Conforme trazido por HABERMAS, e SOUZA, existem forças sociais que 

representam interesses organizados, e partem em direção ao poder legislativo para que, 

tragam do mundo real, seus anseios e complexidades para o mundo jurídico. Foi denominado 

por HABERMAS, como lado input dos movimentos sociais, que levam por meio do exercício 

da democracia, suas requisições e realidades a fim de que possam também ser contempladas 

no mundo jurídico. 
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Henrique Leff coaduna com essa ideia, reconhecendo que existe uma força 

dominante que tem influxo na produção legislativa, e que, a partir disso, gere uma 

necessidade de reconhecimento legislativo. 

 

A legitimidade da ordem jurídica corresponde ao peso de razões e interesses que 
submetem a lei ao poder hegemônico. Os valores morais e os princípios éticos 
podem converter-se num poder real quefaça com que a lei os reconheça e a partir daí 
podem moderar a lei. Mas as formas dominantes de poder geram os dispositivos 
jurídicos e formulam as leis que são impostas e devem ser obedecidas. (LEFF, 2001. 
p.349) 

 

É, contudo, parte das forças que o poder legislativo recebe, eis que ainda existe o 

lado, também descrito por HABERMAS de output, que representa a força da sociedade já 

constituída, e que não tem interesse em novas aberturas e reconhecimento de direitos, ou 

mesmo implementações de políticas públicas que, ainda que não totalmente, mas a princípio, 

se mostrem contrárias ao status quo vigente. 

SOUZA( 2013, p.28) Alguns valores e normas costumam ser aceitos pela sociedade, 

independente de ser secularizada ou religiosa. O que vai mudar será o sujeito ativo da coerção 

e as consequências do descumprimento dessas normas e valores. 

Assim, as realidades não contempladas no processo legislativo acabam, não só 

proporcionando conflitos, mas também, colocando os sujeitos inseridos no contexto da 

complexidade fática e normatização estatal antagônicas, em posição de violador da norma, e 

impondo-lhe, uma coerção por meio dos agentes estatais. 

 

Os que deliberam têm o ônus normativo de buscar a concordância daqueles que não 
podem participar da deliberação, na tentativa “de antecipar um consentimento que 
não pode ser obtido no momento.” O máximo que pode acontecer, dependendo da 
natureza do ausente, é haver um consentimento a posteriori, a não ser que a decisão 
ambiental impeça a sobrevida ou mesmo a existência do ausente.(SOUZA, 2013, 
p.48) 

 

Assim, as normas criadas à revelia dos ausentes, no caso, sertanejos, recebem seu 

consentimento posteriormente a sua vigência, de forma impositiva, recebendo de fato, a 

concordância ou não (SOUZA, 2013), daqueles que não participaram do processo -

democrático legislativo.   Isto posto, cabe aos ausentes, após a vigência das normas, 

cumprirem ou receberem a resposta estatal pelo descumprimento. 

A formação da lei, no entanto, é influenciada mais pelas elites. E, como as elites 
tendem a não buscar os interesses que não são elites, coube ao Estado tornar-se 
sensível aos interesses sociais, assumindo 
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“thetaskofarticulatingpubliclyrelevantneedandqants, latente conflicts, 
repressedproblems, nonorganizableinterestsandsoforth” A atuação do estado, no  
entanto, costuma ser de mera reação na resolução de crises e menos de 
planejamento. (HABERMAS apud SOUZA, 2013. p.12) 

 

Como apresentado por SOUZA, o estado tem a incumbência de perceber os 

interesses sociais, e a partir deles, desenvolver políticas públicas satisfatórias, na medida do 

exercício da democracia. Na realidade, a atuação do estado não se da assim, mas como reação 

para solucionar conflitos já instaurados, e que, eventualmente poderiam ter sido evitados. 

Os obstáculos à percepção da realidade sertaneja já foi demonstrado no capítulo 

anterior, com a falta de acesso e escassez de estradas oficiais, ainda que sem pavimentação, 

falta de luz e meios de comunicação modernos, tornando a ação do estado, quase que 

exclusivamente pós conflitos, seja na questão de queimadas ou na criação de gado nas 

veredas. 

 

Figura 15: Foto de estrada local. Acervo do Autor. 

coordenada 15º17’11.85” s 45º 18’17.60” 
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Figura 16: Foto de caminhonete tombada. Acervo do Autor.  

coordenada 15º17’11.85” s 45º 18’17.60” 

 

 

Figura 17: População local em carro tomabado. Acervo do Autor. 

coordenada 15º17’11.85” s 45º 18’17.60” 
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3.1.1 das realidades não contempladas 

 

Conforme Pinto (1991. p.72) “Ao procurarmos visualizar a relação dos novos 

movimentos sociais com a cultura e estrutura jurídica instituída, mais amplamente, com o 

Direito, torna-se de fundamental importância a análise do conhecimento das leis e do Direito 

nesses movimentos.” 

Vale nesse sentir, apontar o recorte da entrevista de Zezo, que não tem acesso a 

produção legislativa, nem sequer, um representante no congresso federal, e vive a disputa 

entre a necessidade fática e a vedação normativa de várias condutas cotidianas.“Aqui, não 

pode andar com facão na cabeça da sela, se encontra polícia, eles prende tudo, ai agente fica 

sem a ferramenta [...] não tem como viver no sertão sem ferramenta, facão, espingarda, não 

tem como.”(ZEZO, 2016) 

É a partir da narrativa dos povos do sertão que se verifica a necessidade de práticas 

dispensáveis nos meios urbanos e também rurais, cujas características geográficas apresentam 

outras complexidades. Assim, é imprescindível aos povos do sertão carregar facões ou outras 

ferramentas em suas jornadas diárias, pela existência de caminhos que mais parecem trilhas, 

cheios de obstáculos como galhos, folhas e tocos, quase sempre cheios de espinhos, em um 

mato denso, que eles denominam cerrado. 

Mas, existe um dos obstáculos a sensibilidade sobre às realidades sertanejas que se 

sobrepõe a todos os demais, qual seja a falta de representação política no congresso federal. 

 

3.2 Representatividade No Legislativo Federal 

 

A representatividade no legislativo federal é feita obedecendo a divisão 

constitucional, em duas casas, sendo a primeira a câmara dos deputados e a segunda o senado 

federal. 

Na casa do povo, houveram eleitos após 1988 até o momento apenas 10 deputados 

federais naturais da macro região onde se insere os municípios em estudo, conforme ilustra 

quadro abaixo17: 

 

                                                
17 Quadro próprio feito com base nos dados da Câmara dos Deputados – DF. 
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Tabela 7: Tabela feita pelo autor. 

 

 

Quanto ao senado federal, vale observar que foram ocupadas cadeiras por 

parlamentares predominantemente das regiões Centro Oeste, leste, zonada da mata e sul, 

havendo tão somente um senador eleito por Minas Gerais com origens na macro região objeto 

do estudo, como pode-se verificar no quadro abaixo18: 

                                                
18 Quadro próprio elaborado pelo autor a partir de dados do Senado Federal. 

Deputado federal Naturalidade Mandatos Ano da eleição

Ademir Cami lo Teófi lo Otoni , MG 2 2006, 2010

Antônio Roberto Montes  Claros , MG 2 2006, 2010

Armando Cos ta Fel ixlândia , MG 2 1990, 1994

Athos  Avel ino Montes  Claros , MG 1 2002

Cleuber Carnei ro Paratinga , BA 1 1998

Humberto Souto Montes  Claros , MG 3 1990, 1994, 2006

Laudívio Carva lho Boca iuva, MG 1 2014

Luiz Tadeu Lei te Montes  Claros , MG 1 1990

Osmânio Perei ra Pedra  Azul , MG 4
1990, 1994, 1998, 

2002

Patrus  Ananias Boca iuva, MG 2 2002, 2014

Raquel  Muniz Montes  Claros , MG 1 2014
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Tabela 8: Tabela feita pelo autor. 

 

 

Vale ressaltar que trata-se de Murilo Badaró, eleito senador em 1978, 10 anos antes 

da promulgação da atual norma constitucional, e que a quase 40 anos, não é eleito nenhum 

senador de origem do sertão mineiro. 

Esta disparidade mostra, ainda que os demais representantes trabalhassem normas 

observando às necessidades aparentes da região, uma carência de representatividade da região 

face às demais regiões do estado. 

Cumpre esclarecer, como já demonstrado, que os biomas encontrados na região são 

exclusivos no estado, daquele lugar, a forma de produção, os produtos da cultura, as formas 

de fazer, criar, os edifícios e construções, tudo se torna singular em face da diversidade 

cultural do estado, que em outras regiões tem culturas igualmente particulares, mas, que 

ganharam mais interlocutores, agentes públicos, que poderiam, pelo conhecimento das 

realidades, levar a uma produção de normas em prol das complexidades, o que não foi 

possível aos povos do sertão do norte de Minas Gerais. 

Senador Naturalidade Mandatos Ano da eleição 

Alfredo Campos Abaeté, MG 1 1986 

Antônio Anastasia Belo Horizonte, MG 1 2014 

Arlindo Porto Patos de Minas, MG 1 1994 

Artur Bernardes Filho Viçosa, MG 2 1947, 1950 

Aécio Neves Belo Horizonte, MG 1 2010 

Benedito Valadares Pará de Minas, MG 2 1954, 1962 

Eduardo Azeredo Belo Horizonte, MG 1 2002 

Eliseu Resende Oliveira, MG 1 2006 

Fernando de Melo Viana Sabará, MG 1 1945 

Francelino Pereira Angical do Piauí, PI 1 1994 

Gustavo Capanema Pitangui, MG 1 1970 

Hélio Costa Barbacena, MG 1 2002 

Itamar Franco Salvador, BA 3 
1974, 1982, 

2010 

José Alencar Muriaé, MG 1 1998 

Júnia Marise Belo Horizonte, MG 1 1990 

Levindo Coelho Catas Altas da Noruega, MG 1 1945 

Lúcio Bittencourt Juiz de Fora, MG 1 1954 

Magalhães Pinto Santo Antônio do Monte, MG 1 1970 

Milton Campos Ponte Nova, MG 2 1958, 1966 

Murilo Badaró Minas Novas, MG 1 1978 

Nogueira da Gama Cataguases, MG 2 1960, 1962 

Ronan Tito Pratinha, MG 1 1986 

Tancredo Neves São João del Rei, MG 1 1978 
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Tais exemplos são o queijo canastra, o doce de leite, o café e até mesmo o gado, que 

no triangulo teve sua evolução, essas outras realidades também enfrentaram conflitos com as 

normas ambientais, no entanto, pela força política, obtiveram, especialmente com o atual 

código florestal, uma redução de conflitos e obstáculos à atividades ali desenvolvidas. 

 

3.3 O processo Legislativo Democrático e a possibilidade de participação dos Sertanejos. 

 

A Constituição Federal regulamenta de forma objetiva a produção legislativa, por 

meio do regimento exposto nos artigos 59 e seguintes da constituição. Esse procedimento é 

requisito de validade formal da norma, sem o qual, a mesma será viciada. 

 

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: 
I - emendas à Constituição; 
II - leis complementares; 
III - leis ordinárias; 
IV - leis delegadas; 
V - medidas provisórias; 
VI - decretos legislativos; 
VII - resoluções. 
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e 
consolidação das leis. 
 
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal; 
II - do Presidente da República; 
III - de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, 
manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros. 
§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de 
estado de defesa ou de estado de sítio. 
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em 
dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos 
dos respectivos membros. 
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos 
Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. 
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
I - a forma federativa de Estado; 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. 
§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada 
não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. (BRASIL, 1988) 

 

A observância dos comandos do artigo 59 e 60 compreendem todas as formas 

legislativas ou normativas, das mais complexas como emendas constitucionais até as mais 
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simples, como resoluções. A partir dessa vinculação formal, torna-se visível um processo de 

formação com requisitos objetivos a serem seguidos. 

 

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 
ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso 
Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos 
previstos nesta Constituição. 
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que: 
[...] 
II - disponham sobre: 
... 
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços 
públicos e pessoal da administração dos Territórios; 
[...] 
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observadoo 
disposto no art. 84, VI;  (BRASIL, 1988) 

 

A regra contida no artigo 61 da referida constituição apresenta os legitimados para 

proposição de legislações ou normas, todavia, a parte que cabe aos cidadãos, é engessada 

conforme o parágrafo segundo, e demanda a aprovação pelo crivo dos legisladores, que 

podem não ter acesso a fonte ou demanda de uma garantia jurídica sobre. 

 

§ 2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos 
Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado 
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos 
por cento dos eleitores de cada um deles. (Brasil, 1988) 

 

Os requisitos para o projeto de lei de iniciativa popular, então, impõe uma força 

associativa equivalente a pelo menos 1% do eleitorado, e como já demonstrado, as realidades 

ensejadoras das normas não alcançam todo o território nacional, convertendo este número, a 

quase toda a população local. 

Conforme dados do Superior Tribunal Eleitoral (2016), hoje o país conta com 

143.477.848 eleitores, demandando mais de um milhão e quatrocentos mil eleitores unidos 

em uma mesma proposta legislativa. Isso em perspectiva de normas de cunho nacional, que 

tocam de maneira similar toda a população brasileira, não se mostra afastada a realidade. 

No entanto, quando se objetiva uma norma com cunho local, seja versando sobre a 

escusa para utilização de recursos naturais, seja para regulamentação das atividades culturais 

dos sertanejos, onde existem, inclusive, interesses antagônicos dentro da própria comunidade, 

fica evidente a impossibilidade da via de projeto de lei por iniciativa popular, já que, a soma 
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da população dos três municípios com a realidade em estudo não alcança, se quer, 40 mil 

habitantes. 

Não obstante a remota possibilidade de assinaturas suficientes para regulamentação 

de questões locais, o projeto de lei passará, conforme artigos 65 e 66 da constituição, o que 

implicaria em uma representação das comunidades no poder legislativo, e um interesse em 

apresentar os discursos para aprovação em plenário.  

 

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em um só 
turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a Casa revisora 
o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar. 
Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa iniciadora. 
Art. 66. A Casa na qual tenha sido concluída a votação enviará o projeto de lei ao 
Presidente da República, que, aquiescendo, o sancionará. 
§ 1º - Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, 
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no 
prazo de quinze dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro 
de quarenta e oito horas, ao Presidente do Senado Federal os motivos do veto. 
[...] 
§ 4º O veto será apreciado em sessão conjunta, dentro de trinta dias a contar de seu 
recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Deputados 
e Senadores. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 76, de 2013) 
§ 5º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado, para promulgação, ao 
Presidente da República. 
§ 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na 
ordem do dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação 
final. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) 
§ 7º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Presidente da 
República, nos casos dos § 3º e § 5º, o Presidente do Senado a promulgará, e, se este 
não o fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente do Senado fazê-lo.( BRASIL, 
1988.) 

 

Não paira dúvidas sobre a importância dos representantes do legislativo no processo 

de construção de normas, seja pelo envio de projeto de leis, seja pelas modificações, vetos, 

propostas que são construídos em Brasília, por representantes do povo oriundos de todos os 

estados. Mas, a grande questão é o conhecimento ou ciência dos representantes políticos sobre 

as diversidades e complexidades encontradas em seu estado. 

Vale ainda ponderar a vontade política, que, ordinariamente deveria decorrer do 

conhecimento, experiências e informações do representante dos povos sobre as praticas e 

necessidades destes povos. É, contudo, sustentado inclusive por Leff e Souza, que existem 

forças externas, que contribuem para formação da legislação, oriundas de um poder 

hegemônico. 

Tais forças são velhas conhecidas na política brasileira, divididas em bancadas no 

congresso federal, e carregam vontades e interesses, essencialmente econômicos e disputas de 
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poder e influência. Nessas bancadas, as forças se dividem em várias, mas, de interesse para 

defesa ou ameaça das realidades sertanejas, se destacam três, a Empresarial, a Ruralista e a 

Ambiental. 

Todas possuem discursos fortes e de impacto político, especialmente as duas 

primeiras, que são detentoras de recursos e representam a agroindústria, as atividades de 

mineração e construção de hidroelétricas.  

Ocorre que, por serem mais frágeis as realidades sertanejas, e de pouca produção 

econômica, ou ao menos, de pouca informação sobre a possibilidade de lucro pelas suas 

práticas, as bancadas Empresariais e Ruralistas enxergam a existência destes grupos 

tradicionais como obstáculos a serem rompidos em prol do desenvolvimento do paradigma 

posto, dado de forma vertical pelos estados do norte, especialmente da Europa e América do 

Norte. 

Todavia, a bancada ambientalista, por eventual desconhecimento das realidades 

sertanejas e o discurso dos impactos negativos das práticas ao ambiente, como caça, pesca ou 

queimadas, implica em também oposição à difusão e proteção das mesmas. Seria, então, como 

LEFF propõe, necessária a eleição de membros cientes das realidades e necessidades, e assim, 

a apresentação dos discursos para o debate democrático. 

 

3.4 O reconhecimento do Bem Jurídico Cultural. 

 

É necessário identificar os bens jurídicos protegidos pela norma ambiental, e 

principalmente, verificar a existência de outros bens não abarcados nas normas, e, ao final, a 

colisão desses bens a partir de interesses de agentes distintos. 

Para Silva (2013), o uso dos recursos naturais, por comunidades tradicionais, que 

aplicam formas, métodos, saberes na interação com a natureza, se torna, um bem. É dizer que 

a forma da utilização é um bem a ser protegido. 

 

Diante do exposto, nota-se que os usos dos recursos naturais de um dado território 
extrapolam o significado material, como base econômica, de produção e consumo. 
Os recursos naturais para determinadas populações têm significados que são 
simbólicos, portanto imateriais, que criam e recriam, produzem e reproduzem 
práticas de apropriação do território. Essa concepção que norteia os usos dos 
territórios e dos recursos naturais encontra grande dificuldade de entendimento e 
reconhecimento pelos atores hegemônicos que proclamam o “desenvolvimento” – as 
empresas e o Estado. Este é um dos grandes problemas motivadores dos conflitos 
ambientais na atualidade. (SILVA, 2013. p.246) 
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No livro Tutela Constitucional do Meio Ambiente, Sirvinskas (2010) fragmenta e 

conceitua bem ambiental como a soma do institucionalizado no artigo 225 da Constituição 

Federal brasileira e do artigo 3º, V, da lei nº 6.938/81, evidenciando a característica de 

ecologicamente equilibrado e que permite a sadia qualidade de vida, subdividindo-se em 

ambiente natural, cultural, artificial e do trabalho. 

Desta forma, o bem cultural, a tradição, as peculiaridades dos povos sertanejos 

encontram na legislação brasileira, e, na proteção ambiental e constituição federal, arcabouço 

normativo para sua proteção, e assim, guarida para perdurar ao longo do tempo sem 

obstáculos a sua realização. 

 

O aspecto de equilíbrio do ambiente presente na legislação, constituição e doutrina, 
bem como a sadia qualidade de vida não devem ser compreendidos de forma geral e 
abstrata, pois podem variar substancialmente quando verificadas complexidades 
distintas das diversas realidades brasileiras. 
Concepções capitalistas ou não, políticas ou não, ao menos devem ter em pauta ou 
eleger como base o bem comum. A edificação do ser humano e de todo o ambiente 
não está, portanto, na intervenção dos objetos fragmentados e sim na inter-relação 
entre a vida e seus sistemas (políticos, econômicos, sociais, ambientais), 
entrelaçados às ações voltadas ao desenvolvimento da dignidade, à qualidade de 
vida e do ambiente urbano e à saúde de todas as gerações presentes e futuras. 
(FERNANDES, 2015. p. 41) 

 

A complexidade de realidades brasileiras impõe, quando da leitura do termo equilíbrio 

ambiental e sadia qualidade de vida, uma contextualização temporal, geográfica, sociológica, 

e que observe também, os elementos físicos, químicos e biológicos, além de sua alteração 

com as atividades tradicionais da população local. 

 

Compatibilizar “meio ambiente e desenvolvimento significa considerar os 
problemas ambientais dentro de um processo contínuo de planejamento, atendendo-
se adequadamente as exigências de ambos e observando-se as suas inter-relações 
particulares a cada contexto sócio-cultural. (SIRVINSKAS, 2010. p.62) 

 

Dessa forma, compreender a existência de um equilíbrio ecológico ou verificar a 

sadia qualidade de vida, importam não só valores gerais, mas também locais, que se 

flexionam a partir da complexidade das realidades diversas. Essa flexibilização irá também, 

exigir que determinadas práticas, determinados bens ganhem ou percam relevância para cada 

sociedade. 
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A Constituição Federal, em caráter geral, permite elevar ao status de bem cultural, 

uma gama de aspectos da realidade social vivida por qualquer grupo social, sejam grupos 

urbanos ou rurais, com origens indígenas, quilombolas, europeias ou mesmo, resultado da 

própria miscigenação que ocorreu no Brasil. 

Conforme Sirvinskas (2010) o rol de patrimônio cultural é extenso e encontra-se 

positivado na legislação federal, pelo decreto lei 25 de 1937, além da previsão constitucional 

nos artigos 215 e 216. Nessa conceituação, é possível reconhecer aspectos da cultura sertaneja 

já identificada na pesquisa, e apresentadas no capítulo anterior, incluindo especialmente as 

relações culturais, paisagísticas, naturais, as formas de expressão, as edificações, os modos de 

criar, fazer e viver.  

 

Para decidir sobre a valoração de um bem cultural, sobre a necessidade de sae 

preservá-lo ou não, é preciso aplicar-se o mesmo princípio do equilíbrio, a mesma 

opção entre duas ou mais situações. Deve-se preservar um bem arquitetônicos 

integrante, somente no aspecto externo, apenas alguns de seus elementos ou 

autorizar sua demolição? Tal decisão não deve caber apenas ao Estados, nem 

somente a dotados de notório saber. A participação da comunidade é fundamental, 

pois ela, como legítima produtora e beneficiária dos bens culturais, apresenta mais 

do que ninguém, legitimidade para determinar a importância de um bem cultural, 

que não precisa ser apenas artística, arquitetônica ou histórica, mas pode também ser 

estética ou simplesmente afetiva. (RODRIGUES, 2012. p.96) 

 

Rodrigues aborda a legitimidade das comunidades para decidir sobre a relevância ou 

não de um bem cultural, eis que como produtora e destinatária do bem cultural, somente ela 

seria legitima para decidir, afastando do estado a sensibilidade final sobre o julgamento. 

 

3.5 A proteção ao bem cultural Garantido na Constituição 

 

O sertão é esse complexo formado pela diversidade natural e social, bem como o 

resultado das experiências vivenciadas pelas sociedades diante das realidades peculiares 

dispostas. 

 

É nesse sentido amplo, significando riqueza, patrimônio moral, cultural, intelectual, 
é que a constituição emprega a palavra patrimônio no artigo 216, da mesma forma 
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que foram proclamados pela UNESCO que Ouro Preto e Olinda são patrimônios 
mundiais.(RODRIGUES, 2012. p.90) 
 

 

As experiências e resultados das práticas culturais no dia a dia do sertanejo, 

representa uma riqueza de saberes, que devem ser protegidos nacionalmente conforme artigo 

216 da Constituição Federal, e, também, internacionalmente, com o reconhecimento pela 

UNESCO por exemplo. 

 

Entretanto, nos locais em que os camponeses dos gerais encetaram e/ou ainda o 
fazem, de forma explicita ou mesmo implícita, silenciosa, resistência no sentido de 
garantir a sua sobrevivência de uma forma digna ou na luta pelo acesso às suas 
terras ancestrais, foi possível perceber traços significativos daquilo que Leff (1994) 
denominou de “resiliência cultural”.(Dayrell, 1998. p.178) 

 

A realidade local é composta por modos de fazer, criar e viver que vem sendo 

transmitidos de geração em geração, com o desenvolvimento de saberes a partir da 

experimentação e compartilhamento dos resultados.  

 

Meio ambiente cultural é uma das espécies do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado previsto no artigo 225 da CF. Considera-se meio ambiente cultural o 
patrimônio cultural nacional, incluindo as relações culturais, turísticas, 
arqueológicas, paisagísticas e naturais. Esse patrimônio está previsto nos artigos 215 
e 216 da CF. A constituição Federal conceituou patrimônio cultural nacional como 
sendo “os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência a identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de 
expressão. II – os modos de criar, fazer e viver; III – as criações científicas, artísticas 
e tecnológicas; IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; V –os conjuntos urbanos e sítidos de 
valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e 
científico.(SIRVINSKAS, 2010, p.25) 

 

Conforme SIRVINSKAS, a proteção ao ambiente cultural vem da proteção 

constitucional ao ambiente, trazida no artigo 225 da Constituição Federal, como elementos 

tanto do equilíbrio ambiental, quanto para a sadia qualidade de vida. 

 

Com o surgimento do direito ambiental, a questão do sociodiversidade, atrelada ao 
aspecto cultural, passa a adquirir novos contornos ensejando uma proteção jurídica 
que reconhece não só o direito da minoria étnica e culturalmente diferenciada, mas 
também a necessidade de se proteger a diversidade cultural frente ao direito de toda 
a sociedade em poder conviver e desfrutar da interação e variedade das formas de se 
viver. (FERREIRA, 2012. p.153) 
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A importância das práticas culturais, são, então, essenciais a proteção do ambiente 

equilibrado, e assim, mecanismo de proteção a ser promovido. De outro lado, 

constitucionalmente também ganham valor de “bem cultual” e “Patrimônio Cultural”. Essa 

proteção, conforme Ferreira (2012), não é para as minorias étnicas, ou culturas afastadas, mas 

sim, diz respeito a possibilidade de harmonia e possibilidade de desfrutar a interação e 

variação das formas de viver, tanto no presente, quanto no futuro. 

 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso 
às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das 
manifestações culturais.  
§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-
brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 
(BRASIL, 1988) 

 

Conforme o artigo 215 da Constituição Federal é obrigação do Estado (União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal) garantir o “pleno exercício dos direitos culturais” e o 

respectivo acesso a todos. No parágrafo primeiro, fica garantido essa aplicação aos povos 

participantes do processo civilizatório nacional.  

 

2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os 
diferentes segmentos étnicos nacionais. 
 3º A lei estabelecerá o Plano Nacional de Cultura, de duração plurianual, visando ao 
desenvolvimento cultural do País e à integração das ações do poder público que 
conduzem à: 
 I defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro;  
II produção, promoção e difusão de bens culturais;  
III formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em suas múltiplas 
dimensões;  
IV democratização do acesso aos bens de cultura;  
V valorização da diversidade étnica e regional.  

 

É também, elemento do artigo 215, a “valorização da diversidade étnica e regional.”, 

que deverá ser considerado em políticas públicas, como plano nacional de cultura, que a partir 

do poder público, constrói a integração dos bens culturais brasileiros. 

 

O caput do artigo 216 marcou uma inovação no direito constitucional brasileiro, ao 
inserir na Carta Maior expressamente o conceito de patrimônio cultural e o fez de 
forma muito feliz, abarcando simultaneamente os conceitos de valor histórico, já que 
prescreve a proteção de bens individualmente, ou em conjunto desde que portadores 
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 
sociedade brasileira, sem exigir que sejam de “ valor excepcional”, e ainda os de 
valor sociológico, eis que consagra a defesa de bens imateriais ao lado dos bens 
materiais.(RODRIGUES, 2012. p.92) 
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A Constituição da República Federativa do Brasil, sobre o tema, não deixa dúvidas, 

conceituando o Patrimônio Cultural Brasileiro, em seu artigo 216, garantido, não só aqueles 

de natureza material, frutos concretos, tangíveis, resultantes da atividade humana, mas 

também, e de maneira especial, os bens imaterias. 

 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira, nos quais se incluem: (BRASIL, 1988) 

 

Os bens sejam materiais ou imateriais, por si, não se tornam patrimônio cultural, 

dependendo de um aspecto subjetivo, qual seja a referência à identidade, ação ou memória do 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Conforme GONÇALVES, (2016), o 

patrimônio cultural e sua proteção constitucional versam, para além, cuidam da identidade do 

povo brasileiro.   

I - as formas de expressão; 
II - os modos de criar, fazer e viver; 
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (BRASIL, 1988) 

 

São constitucionalmente protegidos todos os bens culturais, que remetam a 

identidade do povo brasileiro, especialmente “as formas de expressão, modos de criar, fazer e 

viver, criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações 

e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios 

de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológicos ecológicos e 

científicos”, conforme incisos I a V da Constituição Federal.  

Conforme Gonçalves (2016. p.53) “Não é taxativo o rol constante dos incisos do art. 

216, o que permite a inclusão de outras manifestações ou bens culturais brasileiros, na medida 

em que tais formas de expressão adquiram valor e relevância que justifiquem sua proteção 

como patrimônio cultural.” Assim, é possível que futuras transformações sociais venham 

figurar dentro do patrimônio cultural brasileiro, mas, também é possível que práticas, modos 

de fazer, criar e viver, já a muito tempo incorporados a identidade de um determinado povo, 

mas sem reconhecimento, possam ser reconhecidos. 

Os parágrafos do comando constitucional também trazem relevantes obrigações 

sobre a efetivação da proteção do patrimônio cultural: 
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§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 
patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, 
tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.  
§ 2º Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação 
governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela 
necessitem. 
§ 3º A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e 
valores culturais. 
§ 4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei. 
§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências 
históricas dos antigos quilombos. 

 

É possível identificar, inicialmente a obrigação do poder público, em 

colaboração com a sociedade, de proteger e promover o patrimônio cultural. O estado, 

enquanto poder público recebe a incumbência constitucional, em relação ao executivo, 

de “franquear” permitindo o patrimônio cultural à “quantos dele necessitem”; O 

legislativo, por sua vez, recebeu a obrigação de incentivar por meio de legislações, a 

“produção” manutenção e o “conhecimento” reconhecimento. 

Essa obrigação estatal implica necessariamente, a um dever com as praticas 

sertanejas, especialmente a pecuária na larga, caça, pesca e queimadas, porquanto são 

atividades inerentes a identidade do sertanejo, como o vaqueiro, o caçador, o pescador 

e o extrativista, ambos encontrados, com particularidades dentre os Geraizeiros e 

Veredeiros.  

Outra obrigação legal é a punição para quem ameaçar ou prejudicar o 

patrimônio cultural, todavia, os próprios agentes públicos, sejam nas pessoas da 

polícia florestal ou dos órgãos ambientais, por meio de sanções pecuniárias e penais, 

advertências, dentre outros ameaçam o desenvolvimento das atividades culturais dos 

mesmos. 

 

Art. 216-A. O Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, 
de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção 
conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas 
entre os entes da Federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o 
desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos 
culturais. 
§ 1º O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política nacional de cultura e 
nas suas diretrizes, estabelecidas no Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos 
seguintes princípios:  
I - diversidade das expressões culturais; 
II - universalização do acesso aos bens e serviços culturais;  
III - fomento à produção, difusão e circulação de conhecimento e bens culturais;  
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IV - cooperação entre os entes federados, os agentes públicos e privados atuantes na 
área cultural;  
V - integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações 
desenvolvidas; 
VI - complementaridade nos papéis dos agentes culturais;   
VII - transversalidade das políticas culturais;  
VIII - autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil;  
IX - transparência e compartilhamento das informações; Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 71, de 2012 
X - democratização dos processos decisórios com participação e controle social; 
Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
XI - descentralização articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações; 
Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
XII - ampliação progressiva dos recursos contidos nos orçamentos públicos para a 
cultura. Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
§ 2º Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura, nas respectivas esferas da 
Federação: Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
I - órgãos gestores da cultura; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
II - conselhos de política cultural; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 
2012 
III - conferências de cultura; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
IV - comissões intergestores; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
V - planos de cultura; Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
VI - sistemas de financiamento à cultura; Incluído pela Emenda Constitucional nº 
71, de 2012 
VII - sistemas de informações e indicadores culturais; Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 71, de 2012 
VIII - programas de formação na área da cultura; e Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 71, de 2012 
IX - sistemas setoriais de cultura. Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 
2012 
§ 3º Lei federal disporá sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, 
bem como de sua articulação com os demais sistemas nacionais ou políticas setoriais 
de governo. Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 2012 
§ 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão seus respectivos 
sistemas de cultura em leis próprias. Incluído pela Emenda Constitucional nº 71, de 
2012 

 

O Sistema Nacional de Cultura, previsto no artigo 216-A da constituição federal 

retoma o intuito do legislador constituinte em proteger e fomentar a cultura, conforme 

parágrafo primeiro, respeitando e reconhecendo a diversidade cultural brasileira, apresentando 

os princípios da universalização do acesso aos bens e serviços culturais; fomento à produção, 

difusão e circulação de conhecimento e bens culturais; cooperação entre os entes federados, 

os agentes públicos e privados atuantes na área cultural; integração e interação na execução 

das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas; complementaridade nos papéis dos 

agentes culturais;  transversalidade das políticas culturais; autonomia dos entes federados e 

das instituições da sociedade civil; transparência e compartilhamento das informações; 

democratização dos processos decisórios com participação e controle social; descentralização 
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articulada e pactuada da gestão, dos recursos e das ações;  ampliação progressiva dos recursos 

contidos nos orçamentos públicos para a cultura.  

 

3.6 A proteção legislativa dos bens jurídicos naturais 

 

Art. 37. Não é crime o abate de animal, quando realizado: 
I - em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família; 
II - para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de 
animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente; 
III – (VETADO) 
IV - por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente. 

 

Na realidade estudada não foi difícil identificar normas conflitivas, especialmente 

aquelas ligadas à atividade agropecuária e extrativista, ou que regem a posse e propriedade 

com a perspectiva de proteção ambiental trazida pela constituição de 1988. 

Conforme a lei de crimes ambientais, o exercício da caça sem devida permissão ou 

licença, o que, pela realidade local é inviável, já que a maioria da população não tem 

condições, seja por falta de informação, seja por falta de outros recursos, de clamar pelas 

licenças estatais. 

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, 
nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da 
autoridade competente, ou em desacordo com a obtida: 
Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa. 
§ 1º Incorre nas mesmas penas: 
I - quem impede a procriação da fauna, sem licença, autorização ou em desacordo 
com a obtida; 
II - quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural; 
III - quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou 
depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou 
em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de 
criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da 
autoridade competente.  
§ 2º No caso de guarda doméstica de espécie silvestre não considerada ameaçada de 
extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. 
§ 3° São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, 
migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de 
seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro, ou águas 
jurisdicionais brasileiras. 
§ 4º A pena é aumentada de metade, se o crime é praticado: 
I - contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no 
local da infração; 
II - em período proibido à caça; 
III - durante a noite; 
IV - com abuso de licença; 
V - em unidade de conservação; 
VI - com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em 
massa. 
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§ 5º A pena é aumentada até o triplo, se o crime decorre do exercício de caça 
profissional. 
§ 6º As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca. 

 

A análise do artigo 29 da lei de crimes ambientais permite verificar um obstáculo a 

vida dos sertanejos, porquanto, é de praxe a caça e perseguição de animais silvestres da fauna 

brasileira, seja para alimentação, seja para criação como animal doméstico. 

Exemplos não raros são os papagaios “louros”, jandaias, periquitos, micos, macacos 

e até tucanos, que são retirados de seu habitat e mantidos como animais domésticos por 

diversas famílias do sertão.  

A necessidade da caça para sobrevivência é outra realidade, inicialmente pelos 

alimentos, que são provenientes em grande parte, de origem silvestre, além de, também, 

roupas e materiais, como laços de couro de veado, ferramenta indispensável dos vaqueiros. 

Segundo Rodrigues(2012), a importância da preservação cultural de bens imateriais é 

crucial diante da globalização e ameaça do desaparecimento de valores culturais da sociedade 

brasileira. 

Outro ponto da realidade é a ausência de representatividade e participação popular na 

produção legislativa, que, a pesar de um movimento de sociedades organizadas, ainda não 

corresponde a um percentual relevante para normas realmente efetivas, assim traz SOUZA: 

 

 A ética do discurso habermasiana, portanto, exige que os destinatários das normas e 

decisões ambientais participem de sua elaboração. No entanto, a maioria dos 

destinatários está ausente à deliberação, o que exige dos presentes seu 

reconhecimento. SOUZA, 2013, p.159. 

 

O reconhecimento que apresenta SOUZA, implica necessariamente em assumir a 

existência de outras realidade e, também, a incapacidade de se ter, representados, membros de 

todas as comunidades integrantes da sociedade brasileira. Desta forma, para o exercício da 

democracia, é imperioso o reconhecimento das realidades daqueles que não puderam 

participar do processo legislativo. 

 

3.7 Ambiguidades Legislativas 
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3.7.1Conflietos de bens jurídicos. 

 

Não é só a reivindicação dos direitos culturais que incluem a preservação dos usos e 
costumes de suas línguas autóctones e suas práticas tradicionais, mas uma política 
cultural para a reconstrução de identidades e significados existenciais, para projetar 
seus seres coletivos transcendendo um futuro prefixado e excludente.(LEFF, 2001. 
p.341) 

 

Antes de qualquer análise acerca da norma penal, indispensável compreender que, no 

Brasil, o estado produz sua legislação a partir do sistema parlamentar, primando por uma 

pretensa democracia, e transcrevendo na legislação as normas que, no espaço e tempo, 

representam a necessidade debatida e apresentada entre os representantes do povo.  

Ou seja, o estado identificando por meio de seus agentes públicos, (vereadores, 

deputados, senadores e membros do executivo) a necessidade de trazer ao arcabouço 

legislativo, norma de conduta social que em uma determinada época se faz necessária, para a 

proteção de um determinado bem jurídico, produz-se a legislação.  

Esta primeira pontuação entre espaço e tempo é percebível que as normas que são 

mutáveis, sofrem influência determinante pelo povo representado em cada época.  

Melhor esclarece LIMA:  

 

O Direito deve ser o produto normativo do contexto social, no qual se encontra 
inserido em cada período histórico. Como ciência mutável, deve adequar suas bases 
dogmáticas às alterações sociais mais relevantes operadas. Nesse sentido, é cediço 
que os bens jurídicos socialmente relevantes se alteram com o passar do tempo, o 
que impõe a permanente adequação dos institutos normativos que visam os 
resguarda-los. (LIMA, 2014. p.263)  

 

Esta mudança temporal e geográfica se deve a evolução, avanços e retrocessos, de 

uma sociedade na identificação ou não de bens jurídicos de relevo suficiente a despertar a 

necessidade de tutela estatal.  

Tal evolução não acontece de forma sincronizada em todas as sociedades, porquanto 

cada estado, cada povo, cada comunidade, possui um nível de desenvolvimento, uma cultura, 

um ambiente que diverge entre estados, havendo por tanto, bens jurídicos em países que não 

serão encontrados em outros, mas, devido a dimensão continental do Brasil, e pelas 

diversidades ambientais, sociais e culturais, também é possível encontrar essa variação em 

termos micro regionais. 
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Da mesma forma, constitui tarefa importante e desafiadora aos particulares 
identificar quais são as normas a serem seguidas e a legitimidade das obrigações e 
proibições que impõem, tendo em vista a fértil produção legislativa disciplinando 
condutas relacionadas ao meio ambiente. (FIGUERÓ,2014.p256)  

 

A premissa para produção legislativa é então, o reconhecimento de um valor social, 

que vem aparecendo em um determinado período em uma determinada localidade. Assim, a 

norma penal ambiental demandou para seu surgimento, o reconhecimento essencial do bem 

jurídico ambiente.  

Esta valoração não é definitiva, e continua em evolução, porquanto a sociedade 

também não mantem seus padrões e critérios, contudo, a valoração do bem ambiente é ainda 

mais recente, iniciada no séc.XX e ainda em expansão, com o advento de teorias 

biocentristas19 e ecocentristas20.  

Não é possível dizer, entretanto, que os impactos da existência humana no ambiente 

são tão jovens quanto a valoração.  

Assim, o fato social da atividade humana, principalmente nos modelos capitalista e 

socialista, que impulsionaram o envolvimento de recursos, sejam públicos ou privados, desde 

a expansão mercantilista, com a conquista de novos territórios pelos europeus, passando pela 

revolução francesa e industrial, corrida espacial e armamentista até os dias atuais, de forma 

utilitarista e sem uma preocupação ambiental.  

Esta sociedade sofreu uma ruptura paradigmática, quando da convenção de 

Estocolmo, e o avanço internacional na busca por desenvolvimento ao invés de crescimento e 

mais além, por desenvolvimento sustentável.  

Diante deste novo paradigma, se fundou o estado democrático de direito, 

incorporando princípios e buscando a máxima tutela do ambiente.  

A tutela administrativa ambiental é parte essencial da compreensão da tutela penal 

ambiental, posto que, conforme a estrutura exigida pela norma penal legislada, não seria 

                                                
19 FELIPE, Sonia T. A perspectiva biocêntrica leva em conta o bem próprio dos pacientes morais, consideradoo 

valor mais elevado a ser preservado nas ações que têm a pretensão de serem consideradas éticas.   

20 ROWE, Stan J. The ecocentric argument is grounded in the belief that compared to the undoubted importance 

of the human part, the whole Ecosphere is even more significant and consequential: more inclusive, more 

complex, more integrated, more creative, more beautiful, more mysterious, and older than time.  
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possível conceber um instrumento legal que compreendesse de forma integral, a 

complexidade do bem ambiental.  

 

Nesta visão não se chega a conceber a complexidade ambiental como um processo 
enraizado em formas de racionalidade e de identidade que, como princípios de 
organização social, definem as relações de toda sociedade com a natureza; a história 
ambiental limitar-se-ia a estudar as formas como diversos modos de produção e 
formações sociais se apropriam, transformam e destroem os recursos de seu entorno. 
Entretanto, a história ambiental se refere a um conceito - o de ambiente - que remete 
à definição da complexidade ambiental que problematiza as relações entre ecologia e 
economia a partir do campo do poder e da cultura.(LEFF, 2001. p.388) 

 

Como exemplo o artigo29 da lei de crimes ambientais:  

 

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, 
nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da 
autoridade competente, ou em desacordo com a obtida. (BRASIL, 1998)  

 

A conduta tipificada no artigo só ganha ares de ilicitude, de acordo com licenças, 

autorizações ou permissões da administração pública, ou seja, é crucial o papel do 

administrador público para delimitar ou não a ilicitude da conduta.  

Mais claro é o papel da Administração Pública na norma penal, no tipo penal do 

artigo 45 da mesma lei:  

 

Art. 45. Cortar ou transformar em carvão madeira de lei, assim classificada por ato 
do Poder Público, para fins industriais, energéticos ou para qualquer outra 
exploração, econômica ou não, em desacordo com as determinações legais: 
(BRASIL,1998) 

 

Com a expressão assim classificada pelo poder público, traz o critério de 

subjetividade da norma penal ao poder público, que poderá classificar ou não uma 

determinada espécie de flora. Cabe apresentar a conceituação doutrinaria dos atos 

administrativos, instrumentos pelos quais se efetiva a tutela do ambiente e vincula 

essencialmente a norma penal ambiental:  

Autorização é o primeiro ato administrativo que os tipos legais se referem, e DiPietro 

assim apresenta suas considerações:  

 

Foi no Direito italiano que o estudo da autorização teve mais amplo 
desenvolvimento, não especificadamente dentro do tema da utilização do domínio 
público, mas como modalidade de ato administrativo unilateral e discricionário, 
editado pela Administração sempre que sua manifestação se faça necessária para 
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afastar os obstáculos que impeçam a prática de determinados atos ou atividades 
Como sintetiza Cretella Junior, “de um modo geral, a doutrina italiana vê, no 
instituto da autorização administrativa: a) uma apreciação discricionária da 
Administração, que, apreciando b) a conveniência e oportunidade da outorga, 
procede à c) remoção de obstáculos criado por norma legal proibitiva, para que o 
particular solicitante possa ter d) o exercício de direito subjetivo e) ou de interesse, 
f) já preexistente no patrimônio do requerente, g) revelando-se a atividade como 
operação material, poder ou ato jurídico”.(Di Pietro, 2010. P79)  

 

Da mesma maneira se apresenta a Permissão, descrita por DiPietro:  

 

É unilateral porque se perfaz com a exclusiva manifestação de vontade do Poder 
Público; discricionário, uma vez que depende do exame, em cada caso, da 
compatibilidade do uso privativo com o fim precípuo a que o bem está afetado; e 
precário, tendo em vista que pode ser revogado pela Administração, a qualquer 
momento, por considerações concernentes ao interesse público. (Di Pietro, 2010. 
p96)  

 

Assim o bem ambiente, que é público, e que seu equilíbrio ecológico é o primeiro 

direito fundamental e universal, pode ser utilizado pelos particulares, sem violação a qualquer 

norma penal ou civil, desde que, devidamente autorizados, com a anuência, da administração 

pública.  

3.7.2 Bem ambiental como direito fundamental e interferência humana. 

O bem jurídico ambiental, que é bem de uso comum do povo, também se confunde 

com um direito fundamental. A constituição assim definiu, como bem público, mas ao fazê-lo, 

também reconheceu o estado de direito fundamental, essencial a vida, e por tanto, ligado ao 

direito fundamental a vida, em mesmo nível principiológico. Melhor ensina DiPietro acerca 

dos bens públicos:  

Não existe regime jurídico uniforme a abranger a totalidade dos bens públicos, uma 
vez que são divididos em três categorias. Como visto no item anterior, alguns são, 
por natureza ou por determinação legal, destinados à utilização coletiva, sendo, por 
isso mesmo, denominados bens de uso comum do povo. Os demais ou estão 
afetados à realização de serviços públicos – bens de uso especial - ou constituem 
patrimônio das pessoas jurídicas de direito público interno, como objeto de direito 
pessoal ou real de cada uma dessas entidades – os bens dominicais. Ambos integram 
a categoria dos bens patrimoniais, indisponíveis, os primeiros, em decorrência de 
sua afetação, e disponíveis, os segundos, por não estarem afetados diretamente a 
qualquer fim de utilidade pública. (Di Pietro, 2010. p08) 

  

Importante a conceituação de do bem ambiente, como bem de uso comum do povo, 

que afasta qualquer ideia de natureza privada ou particular do ambiente, contudo, para maior 

proteção, este deve ser entendido como um direito fundamental.  
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Cabe apontar que até o momento, em toda vastidão do universo, não há confirmação 

de vida, no conceito primário, fora do planeta terra. E se o ambiente ecologicamente 

equilibrado é condição essencial para vida, neste momento, vida em sentido lato, trata-se 

então do primeiro e mais valioso direito fundamental.  

A degradação ambiental não só compromete ou ameaça a vida daqueles que o 

degradam, vida humana, mas também, toda e qualquer outra forma de vida existente no 

planeta, ou seja, toda a vida que se conhece.  

O jurista alemão ROXIN(2013), atribui a necessidade de um bem jurídico para 

fundamentar a norma penal, sob pena de tornar o estado livre e sem controle, impondo-se ao 

povo, trazendo a expressão “terror estatal”:  

 

Entretanto, a ideia da proteção de bens jurídicos como instrumento para restringir a 
intervenção jurídico-penal também encontrou defensores decididos. Hassemer, há 
mais de 30 anos, é protagonista de um conceito de bem jurídico denominado por ele 
“crítico ao sistema” e hoje, vice-presidente do Tribunal Constitucional alemão, 
afirmou recentemente: “A proibição de um comportamento sob ameaça punitiva que 
não pode apoiar-se em um bem jurídico seria terror estatal[...] A intervenção na 
liberdade de atuação teria algo que a legitime, algo desde o qual pudesse surgir seu 
sentido”. Schünemann interpreta a renúncia à capacidade criticado princípio de 
proteção de bens jurídicos como um retrocesso do Direito Penal a um nível anterior 
à ilustração.” Não somente se deve preservar a posição central do conceito de bem 
jurídico na dogmática penal, mas que também o verdadeiro desenvolvimento da 
teoria do bem jurídico é inclusive iminente”. (ROXIN, 2013. P.15)  
 

Contudo, contrapõe a ideia de limitar o conceito de bem jurídico, como já 

demonstrado, a sociedade não é estática e não poderia então, ancorar-se a bens jurídicos 

estáticos, sob pena, de “ tornar o circulo quadrado”, melhor explica ROXIN:  

 

Hisch afirma que “não existe” um conceito de bem jurídico detemiinado para o 
legilslador. “o conceito de bem jurídico não é um princípio idôneo para limitar o 
Direito Penal.”Stratenwert remete às múltiplas e variadas definições do bem jurídico 
na literatura para logo afirmar que “uma definição material universal de bem 
jurídico” equivaleria a “deixar o círculo quadrado”, isto é, seria impossível. Ademais 
ele sustenta que o motivo para elaboração de um tipo penal não é a proteção de bens 
jurídicos, mas a inconveniência de um comportamento. Deve-se “reconhecer que a 
orientação básica social e legislativa reconhecida é decisiva para, por um lado, 
querer a manutenção de uma norma determinada ou para, por outro lado, 
simplesmente não querer um comportamento”. Finalmente Jakobs observa desde um 
princípio, que a função do Direito Penal é a confirmação da vigência da norma, e 
não da proteção de bens jurídicos. (ROXIN, 2013.p.15)  

 

3.7.3 A colisão de direitos Bem Cultural x Meio Ambiente X Crescimento Econômico 



85 

 

85 

 

 

As praticas culturais dos sertanejos causam, de alguma forma, e em algum nível, 

impactos ao meio ambiente natural, o equilíbrio existente, todavia, é perceptível, 

especialmente quando conjugadas as informações de Euclides da Cunha e Guimarães Rosa, ao 

retratar o sertão de décadas passadas, e a verificação de similaridade em fauna, flora e praticas 

populares. 

No entanto as praticas culturais aqui apresentadas podem não corresponder a um 

aproveitamento máximo dos recursos naturais, ocupando espaços e recursos, que seriam mais 

produtivos a partir de utilizações de outras técnicas ou modos de fazer. Contudo, a adoção de 

novas tecnologias, novas praticas geram impactos ambientais maiores, tanto no ambiente 

natural, quanto na transformação do patrimônio cultural. 

Vale então, observar, que as atividades tradicionais dos sertanejos permitem o 

desenvolvimento econômico, em grau inferior a agroindústrias, mas também, permitem uma 

melhor simbiose dos aspectos naturais do ambiente. É assim, uma prática de desenvolvimento 

sustentável, como se poderá observar na apresentação de algumas dessas realidades 

sertanejas. 

4 AS PRÁTICAS CULTURAIS DO SERTANEJOS 

4.1 Equilíbrio ambiental pelas práticas sociais do sertanejos 

 

Segundo Dayrell (1998), a realidade dos sertanejos se manteve a mesma até o início 

dos anos 1970, quando a expansão agrícola atingiu as áreas de Bonito, Chapada e Cônego 

Marinho. Tal realidade implica em práticas culturais próximas, ou com traços das praticadas 

pelos caçadores coletores. 

Os cerrados brasileiros é um bioma em crise, visto pelos gestores de políticas 
desenvolvimentistas apenas como área ainda aberta à expansão da fronteira agrícola 
e do capital agro-industrial. É um bioma inexplorado enquanto aproveitamento 
sustentável de sua biodiversidade, enquanto reconhecimento da existência de suas 
populações, povos de culturas singulares, que desenvolveram secularmente num 
processo coevolutivo, e que ainda hoje carregam traços de sociedades tão antigas 
quanto os caçadores – coletores de 10 mil anos A.P. Tais sociedades carregam um 
estilo étnico próprio em que a racionalidade produtiva não está totalmente 
dissociada da natureza.(Dayrrel, 1998. p.178) 

Essas práticas não se afastaram muito daquelas praticadas no período da colonização, 

especialmente pelo fato de que as modificações sociais e evoluções substanciais 
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especialmente aquelas que dependem de energia elétrica, combustíveis ou outros elementos 

que ainda são escassos nesses locais. 

Não é possível considerar a hipótese de que os sertanejos da realidade estudada 

estabeleçam práticas como reservas de comida perecível, como carne, leite, frutas e verduras, 

exigindo deles uma interação com o ambiente, de modo a sempre poderem buscar seus 

alimentos, seja pela cata de frutos, seja pela caça ou mesmo em pequenas roças. 

Além dos aspectos ambientais, o Cerrado tem grande importância social. Muitas 
populações sobrevivem de seus recursos naturais, incluindo etnias indígenas, 
quilombolas, geraizeiros, ribeirinhos, babaçueiras, vazanteiros e comunidades 
quilombolas que, juntas, fazem parte do patrimônio histórico e cultural brasileiro, e 
detêm um conhecimento tradicional de sua biodiversidade. Mais de 220 espécies 
têm uso medicinal e mais 416 podem ser usadas na recuperação de solos 
degradados, como barreiras contra o vento, proteção contra a erosão, ou para criar 
habitat de predadores naturais de pragas. Mais de 10 tipos de frutos comestíveis são 
regularmente consumidos pela população local e vendidos nos centros urbanos, 
como os frutos do Pequi (Caryocar brasiliense), Buriti (Mauritia flexuosa), Mangaba 
(Hancorniaspeciosa), Cagaita (Eugenia dysenterica), Bacupari (Salaciacrassifolia), 
Cajuzinho do cerrado (Anacardiumhumile), Araticum (Annonacrassifolia) e as 
sementes do Barú (Dipteryxalata). (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE) 

Conforme própria informação oficial, os povos do sertão já fazem parte do 

patrimônio cultural brasileiro, especialmente seus conhecimentos sobre a biodiversidade, 

reconhecendo espécies de plantas medicinais e outras de utilidade ecológica. Esses saberes 

tem, por tanto, valor e encontram, como já trabalhado, respaldo constitucional. 

 

Historicamente, as terras devolutas cumpriam uma função essencialmente pública, 
pois sempre foram utilizadas de modo coletivo, sem divisões nem cercas de arame. 
Essas populações tradicionais retiravam das chapadas ou tabuleiros diversos 
produtos, tais como madeiras para usos domésticos, variedades de frutas 
alimentícias, mel, palmitos, raízes e plantas medicinais. Esses locais também 
serviam para a criação de animais domésticos, caças e plantações de lavouras de 
subsistência. (CHAVES, 2014. p.324) 

 

 Levanta Chaves, que as práticas se deram, também, pela vasta existência de terras 

devolutas, que ao final, pelo exercício das atividades dos sertanejos, nelas foram cumpridas a 

função social, fornecendo alimentos e extrativismo aos sertanejos que lá vivem. 

 

4.2   Desenvolvimento Econômico e o desgaste dos bens Ambientais e Culturais. 

 

O desenvolvimento econômico é o discurso utilizado pelos agroindustriais e 

empresas que avançam sertão a dentro, oferecendo bens de consumo, valores urbanos, em 
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troca do espaço dos sertanejos. Situação análoga a da troca de espelhos e ferramentas pelos 

portugueses com os índios nativos que lhes davam ouro e pedras preciosas. 

A força econômica, empurra aparelhos eletrônicos, roupas, sapatos nos padrões 

ocidentais e, assim, minam as praticas culturais, ganham incentivos, e passam a poder utilizar 

do sertões como fronteiras agrícolas ou alagando as veredas para construções de 

hidroelétricas. Na realidade estudada, grandes empresas detentoras de capital atropelam o 

ambiente natural e as praticas culturais, para poderem produzir e converter suas ações em 

lucros. 

4.2.1 Monocultura 

 

Grandes empreendimentos e projetos vem sendo implantados na região a partir dos 

anos 1970, com a implantação dos assentamentos e projetos de colonização no município da 

Chapada Gaúcha. Isso aliado aos baixos preços dos imóveis rurais, a ausência de títulos de 

propriedade formais dos povos que lá vivem, permitiu a chegada de grandes agroindústrias 

nos municípios de Bonito e Cônego. 

Nas pesquisas, foi possível perceber que entre os anos de 1970 e 1990 várias 

empresas suprimiram a vegetação natural, produzindo carvão, preparando o solo, por meio de 

desmates através de correntões21para iniciar os plantios de soja, arroz e eucalipto.  

                                                
21 Correntões são implementos agrícolas de alto impacto, atualmente proibidos em vários estados brasileiros, que 

consistem em dois tratores de alta potência, ligados por uma ou mais correntes, de diâmetro superior a 25 cm,  

que andam paralelamente, destruindo qualquer árvore, cupim ou rocha em seu caminho. 
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Figura 18: Comunidade margeada por eucaliptal em Minas Novas – Vale do Jequitinhonha.  

 

A imagem acima representa o impacto paisagístico dos maciços de eucalipto 

plantados no sertão, criando como narrado por CHVES “desertos verdes”, isso porque em 

meio ao plantio, pela ausência de quantidade significativa de luz, as demais vegetações se 

inibem de ali surgir, havendo, a posteriori, também, um dano a recuperação ambiental, eis 

que as folhas do eucalipto formam no solo, uma camada infértil. 

Não só o eucalipto, mas também as monoculturas de soja e sementes de capim 

trazem, a impressão de um deserto verde, indistinto, que modificam a paisagem local, 

originalmente variada nas vegetações contorcidas típicas de lá, que a  partir dos meses de 

setembro, tornam o sertão colorido e aromatizado, pelas flores e frutas, como caju, cajuí, 

umbu e pequi. 

Nas áreas das monoculturas, a visão é outra, industrial, ou imensidões do mesmo, 

inertes, iguais, ou em trânsito, com a presença de super máquinas, tratores, colheitadeiras, 

implementos sem igual, que nos transportam pra uma realidade norte americana, onde a terra 

e os recursos naturais são, apenas, matéria prima para conversão de lucros para os 

agroindustriais. 
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Figura 19. Monocultura de Sementes de Capim, município de Chapada Gaúcha. coordenada 15º10’.24.95” s 

45º 18.17’60”  , foto do autor. 

 

 

Figura 20: Monocultura de soja, município de Chapada Gaúcha. Coordenadas, Fonte: SILVA, M. N. S. 

Pesquisa de Campo, julho de 2009 apud SILVA 

 

Conforme as fotos acima, a imagem é só uma, enquanto a vista alcança, se repete, e 

nesses grandes espaços, surgem a dificuldade de existir da fauna e flora nativas, a primeira 

pela incapacidade de se locomover pelas plantações, restando expostas aos predadores, 

obstadas de realizar os percursos naturais de sempre, bem como a falta de alimentos 

particulares, suprimidos pelas plantas industriais.  

Quando pensado na recuperação da flora, esta não tem direito, eis que os proprietários 

da terra lhe atribuem outra função social, exclusivamente econômica. E, ainda que 

insurgissem pela força natural da brotação, seriam eliminadas pelos herbicidas, secantes22 

pulverizados por aviões agrícolas.  

 

Com a chegada do estranho (o outsider) temos, portanto, a transformação de um 
regime de propriedade comunal para a propriedade privada, em que há a exclusão 

                                                
22 Produtos químicos espalhados na plantação que secam todas as plantas exceto as desejadas pelo agroindustrial. 
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dos direitos das populações tradicionais, cujos antigos direitos costumeiros (de uso 
coletivo do território) são passados para direitos individuais. Há um processo que, 
para Haesbaert (2007), é chamado de des-re-territorialização, ou seja, as populações 
locais são retiradas de ou têm seus territórios reduzidos, ou até mesmo, são 
suprimidas de seus antigos direitos de uso; em contrapartida, estes territórios são 
apropriados e dominados pelo capital, sob a tutela do Estado. O território vai da 
lógica de uso para a de troca, isto é, de relações não capitalistas para relações 
capitalistas de produção.(SILVA, 2013.p.242) 

 

Conforme exposto por Silva, o fenômeno da monocultura nos municípios em estudos 

trazem consigo, não só os impactos a fauna, flora e paisagem, como já demonstrados, mas 

também, impactos culturais sem igual, havendo, inicialmente uma mudança na forma da 

propriedade, de comunal, ou seja, compartilhada por todos que ali vivem, sem supressão de 

vegetação nativa em larga escala, para a propriedade privada, retirando as populações locais, 

e, a partir daí, devastando todo o sistema natural em equilíbrio que ali se encontrava. 

Essa supressão, como já apresentado por LEFF em diversas obras, SOUZA(2015) e 

também SILVA(2013), permitem reconhecer a supressão dos saberes tradicionais pelo 

conhecimento tecnicista e a substituição de um modelo de vida tradicional e colaborativo, 

ainda que com seus conflitos e antagonismos, para um modelo neocapitalista também 

carreado de conflitos e antagonismos, contudo, neste último, de forma latente, globalizada e 

muito mais degradante. 

 

4.2.2 Pequenas Centrais Hidroelétricas 

 

Além das monoculturas em larga escala, outra realidade externa que se aproxima das 

comunidades locais é a implementação de projetos de Pequenas Centrais Hidroelétricas, em 

virtude do vasto potencial aquífero da região. 

Os impactos relacionados às usinas hidroelétricas tradicionais, difundidas 

especialmente na segunda metade do século XX, se devem, especialmente pela magnitude das 

barragens e área ocupada, seja por alagamento, seja por estações de bombeamento de energia, 

cujas dimensões são proporcionais aos impactos. 

Essa dimensão dantesca das barragens e turbinas promovem o fim da flora local, 

acabando por vezes com biomas e espécies endêmicas, bem como obriga a fauna e a 

população a realizarem uma migração forçada, com danos tanto aos animais quanto às 

pessoas que ali viviam, por vezes, sem qualquer estrutura para recebê-los. 
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Em solução ao cenário dramático que perfaz as gigantescas barragens não se estende 

quando a utilização do potencial hidroelétrico é realizada de forma reduzida, na proposição da 

pequena central hidroelétrica. 

Corroborando esta visão, tem-se:  

 

As PCHs não produzem apenas energia, mas produz uma melhor qualidade de vida, 
maior oferta de emprego e avanço econômico sustentável. O Brasil possui um alto 
grau de potencial hidráulico energético não explorado, o que faria das PCHs uma 
grande solução para o possível déficit energético nacional. (NILTON, 2009) 
 

As pequenas centrais hidrelétricas, contudo, também podem causar impactos negativos 

ao ambiente, e apenas o discurso sustentável do desenvolvimento econômico seria 

insuficiente para justificar os impactos. 

 

Contudo, em análise das Pequenas Centrais Hidroelétricas da bacia do rio Santo 
Antonio, município de Delfim Moreira –MG, concluíram-se por 37 impactos 
negativos ao ambiente nos meios físico, biológico e antrópico sem a adoção de 
medidas mitigadoras nas fases de planejamento, implantação e operação. (Barbosa, 
2006. p 03) 

 

Assim, como máxima toda atividade humana trará impactos ao ambiente, contudo, 

conforme analisado, houveram 37 impactos negativos, que prejudicam localmente o equilíbrio 

ambiental. 

Sobre os impactos acima apresentados, assim posiciona-se Nilton: 

 

Embora a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL considere como baixos 
os impactos ambientais advindos da construção de uma PCH, as pesquisas efetuadas 
mostraram que em alguns casos esses impactos podem ser extremamente danosos 
e/ou irreversíveis para o ecossistema local.(NILTON, 2009) 

 

A existência de impactos nas PCH’s não é negada, mas sustentada como de pequeno 

impacto, dispensando inclusive, o estudo de impacto ambiental, medida de escusa adotada 

pela Corte Superior brasileira para dar prosseguimento ao projeto de Belo Monte, como meio 

eficaz de controlar e gerir os impactos ambientais. 

Assim, a relevância do estudo é extrema, e quando dispensado para instalação e 

funcionamento das PCH’s, acaba por permitir que diversos impactos, em variados níveis, 

ocorram sem o conhecimento do estado. 

Os riscos de tal política, seriam baixos, quando pensados em impactos locais, de uma 

dimensão restrita, porém, ao permitir que todos os locais instalem e produzam energia por 
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meio de PCH’s, o estado cria um conglomerado de grandes impactos locais, tornando-os, 

assim, um grande impacto geral 

Na realidade das comunidades estudadas, já exisem PCH’s, como a usina hidrelétrica 

do Pandeiros, cujo equilíbrio do rio é de relevante interesse nacional, pela sua relação com o 

rio São Francisco, sendo ali, um dos principais berçários entre as usinas hidrelétricas de Três 

Marias e Paulo Afonso. 

Adiante, os interesses econômicos em criar novas PCH’s são intensos na região, 

como foco os rios Carinhanha, onde hoje existem três projetos em deliberação, rio Gibão, cujo 

projeto tem como impacto particular, a supressão da cachoeira da prensa, local visitado pelos 

nativos, onde pelo acaso da natureza, se formou uma situação ímpar, entre a queda d’água e 

duas pedras, sobrepostas, que fazem o movimento de subir e descer a partir do peso da água. 

 

4.3 O papel dos povos tradicionais e a relação com o ambiente 

 

4.3.1 Veredeiros 

Os povos do sertão se reconhecem entre si, especialmente pela sua origem, e no caso 

da área estudada, foi possível perceber que as referencias são essenciais, como Déco da 

Macaúba, Tó do Buriti Grosso, Irmão do Porto do Cajueiro, dentre outros. 

Vale apontar que a região é farta em veredas, pelo grande número de rios e riachos que 

nascem e se interligam, cortando o cerrado, e permitindo um bioma peculiar e local com uma 

flora particular, especialmente pés de buritis, fogo da vereda e uma grama rasteira, onde 

vivem animais silvestres e o gado dos veredeiros. 

Alguns veredeiros se aproveitam das sombras dos buritis, e ali começam pequenas roças, 

plantios diminutos de arroz, feijão e mandioca, em quantidade suficiente para que possam, 

antes da colheita, dividir com uma aves locais, de forma involuntária mas inevitável; estocar 

como alimento durante o ano e, o remanescente, levar a cidade para trocar por outros bens de 

consumo, especialmente roupas, tecidos, fumo, ferramentas e outros alimentos que nas 

condições locais não se consegue produzir. 

 

Identificam na paisagem unidades e sub-unidades. Subindo o relevo, a partir das 
baixadas, uma linha sutil demarca a divisão onde se cultiva o arroz, a cana, o milho, 
a mandioca. Os distintos feijões – “de arranque”, fava, catador, gorutuba, andu - são 
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cultivados em distintas porções dos terrenos, por distintas variedades que podem ser 
mais adaptadas que outras. Mas, não apenas o relevo, a linha de umidade, a 
vegetação; tem também os tipos de solos em cada unidade. Manchas de solo que 
variam a poucos metros de distância podem determinar um ou outro cultivo. 
Inclusive a ocupação antiga. Em Córregos observei, numa área de tabuleiro que 
predominava o plantio de mandioca e abacaxi, restos de uma palhada de milho num 
quadrado de aproximadamente 1.000 m2. Perguntei porque cultivava apenas ali, 
apenas naquele quadro, o milho. O agricultor me respondeu que no tempo do seu 
avô, há mais de 18 anos atrás, ali funcionava um engenho de cana. O terreno era 
mais fértil, pois era neste local que se depositava o bagaço da cana. Apenas ali era 
possível o cultivo do milho. (Dayrell, 1998. p.129) 
Não tem como plantar, não funciona, precisa de chuva, tem que adubar também, se 
não, não produz. Meu pai planta arroz a quase 30 anos, mas é na terra rica, é na 
sombra da vereda, onde molha e não esquenta, ai sim funciona, e ele foi, desde o 
passado, colocando coisas na terra, e ela foi ficando forte. (Donizete, morador da 
vereda do Gibão, 2015) 
 

Quando os veredeiros utilizam-se das veredas para plantar ou deixar o gado ter 

acesso a água, isso ocorre de forma diminuta, principalmente, pela falta de capital para 

adquirir grandes rebanhos e a escassez de alimentos nos sertões. 

 

Figura 21 Veredeiros próximos a veredas das Panelas. Coordenadas , Foto do Autor. 

A prática de tirar o sustento, quase primitivo, exercida pelos veredeiros hoje é 

coibida pelos agentes ambientais, que encontram nas normas de proteção ao ambiente, 

respaldo para coibir a continuidade destas praticas, alegando alto impacto ambiental das 

atividades ali praticadas, pelo menos, desde os anos de 1900. 

4.3.2 índios 

Conforme Dayrell, (1998) a região do norte de Minas era ocupada por várias tribos, 

seminômades, que caçavam e coletavam por lá. Dessas tribos, cabe citar Cururus, Kayapós e 

Abatirá, pois todos viveram onde hoje é o município de Bonito de Minas, e certamente 
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caminharam tanto até onde hoje se localiza a Chapada Gaúcha, quanto também em direção ao 

município de Cônego Marinho. 

 

Inicialmente, populações de caçadores-coletores, em períodos que variaram de 
11.000 anos A.P. a 6.200 anos A.P., habitaram a região (Luz & Monção, 1995:6). 
Posteriormente, pelo menos 10 nações indígenas viveram, em diferentes épocas, até 
os primórdios da colonização portuguesa nos séculos XVI, XVII e XVIII. Entre elas, 
podem ser citadas: os Cururu, na região do rio Carinhanha; os Kayapó e Abatirá, nas 
regiões dos rios Pandeiros, Pardo e Urucuia; Xacriabá, entre os rios Urucuia e 
Paracatú; os Cataguá e Goianá na confluência do rio das Velhas com o São 
Francisco; e os Catolé, na região entre os rios Verde Grande e Pardo. Além da caça e 
pesca, a agricultura51 já era uma atividade comum à maioria destas tribos. (Dayrell, 
1998. p.67) 

 

 

Figura 22 - Pintura de Januária e São Francisco.(NOGUEIRA, 2009. p.36 ) 

 

Atualmente a região estudada possui influência direta da tribo Xakriabá, que ainda 

vive no sertões, especialmente no município de Cônego Marinho, que faz divisa com São josé 

das Missões. No passado a população da Xakriabá vivia em toda a região objeto de estudo, 

com vestígios arqueológicos no município da Chapada Gaúcha, na cabeceira de Aldeia. 

Conforme relato do entrevistado João Viera, “ Na cabeceira de aldeia, é tudo fechado 

em mata e cerrado, mas se for olhar, encontra peças cerâmicas, cachimbos, coisas dos índios” 

contudo, hoje não existem mais naquele lugar, apenas os vestígios da cultura de épocas 

passadas em que viviam também, no parque do Grande Sertão Veredas. 



95 

 

95 

 

Atualmente as áreas indígenas da tribo Xakriabá se localizam em são João das 

missões, e dali eles saem para cidades maiores, como Itacarambi, Januária, Montalvânia, e 

também os municípios em estudo. 

 

As Terras Indígenas Xakriabá e Xakriabá Rancharia localizam-se no município de 
São João das Missões, no norte de Minas Gerais. A Terra Indígena Xakriabá foi 
homologada em 1987, e posteriormente, em 2003, foi acrescentada em área contínua 
a TI Xakriabá Rancharia. (Povos Indígenas no Brasil, 2006) 

 

Existem mitos correntes para os povos do sertão que são atribuídos ao povo 

Xakriabá, como São João dos índios, a índia que virou onça, e caça os animais a noite, o João 

do Campo e a Mãe da Lua.  O primeiro refere-se a uma imagem encontrada pelos índios, que 

derivou, inclusive o nome da cidade vizinha a Cônego Marinho, São João das Missões, além 

de ser elemento de festa tradicional dos povos do sertão.  

Os demais mitos estão vinculados a atividade pecuária e garimpeira, e ainda norteiam 

comportamentos de algumas pessoas do sertão. A índia que virou onça é um mito que trata 

sobre os antigos fazendeiros de gado, e uma índia que se transformaria em onça e buscava 

para aldeia uma vaca durante a noite. Outro ponto do mesmo mito é que a onça precisaria de 

um galho específico para retornar a forma humana. 

 

A mãe e a filha estavam passeando. A mãe disse: 
- Estou com fome e com vontade de comer carne. 
A filha respondeu: 
- Eu vou lá. Vou matar uma vaca. Quando eu voltar correndo com a boca aberta, 
coloque esse ramo na minha boca. 
A moça sumiu e logo depois uma onça pulou em cima de uma novilha e a matou. 
Voltou correndo com a boca aberta para a mulher. A mulher teve medo e correu. A 
onça era a moça e nunca mais voltou a ser moça. Ela se escondia de dia, e de noite 
saía e ia aos currais dos fazendeiros e matava a vaca. Os fazendeiros um dia 
entregaram o ferro de marcar o gado e a onça cabocla não comia mais o seu gado. 
(Povos Indígenas no Brasil, 2006) 

 

A outra versão do mesmo mito, segundo Povos Indígenas do Brasil (2006), contém 

as seguintes variações: 

 

Era uma vez uma índia que sentia tristeza de ver seus familiares perseguidos por 
tanta gente que invadia as suas terras. Pediu a seus companheiros que invocassem o 
espírito para que ela ficasse encantada. Durante a noite, transformada em onça, ela 
caçava os animais pertencentes aos fazendeiros. Matava, mas queria que a carne 
fosse distribuída entre os caboclos. Ao amanhecer o dia, vinha correndo e pedia a 
sua mãe que colocasse o ramo em sua boca para que voltasse à forma humana. Num 
desses dias, a mãe não encontrou o ramo necessário. Nunca mais foi feito o 
desencanto da índia. Passaram os fazendeiros a persegui-la até em caravana para 
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matar a onça cabocla. Ela se refugiava numa das grutas, naquela em que existe o 
trono em que se sentavam os chefes. Ali os índios executavam as danças à meia-
noite e a onça cabocla era desencantada e se transformava na bela índia Yndaiá, com 
as cantorias e batidas. Os índios comiam pedaços de carne e louvavam ao ver a onça 
ao seu lado. (Povos Indígenas no Brasil, 2006) 

 

Vários criadores de gado da região explicam esse mito, nas palavras de João Vieira 

(2016): “O velho Deco da Macaúba contava, eles vinham do Peruaçu, com cestos nas costas, 

presos apenas por uma fita de couro que prendia na testa, estes cestos vinham com cinzas, eles 

matavam o gado no Bonito, passavam a cinza e levavam embora”. 

 A periodicidade não causa transtornos, e a vaca abatida pela onça cabocla é a menor, 

conforme João Vieira, “Finado Deco sempre exclamava dizendo que fazia tempo que eles não 

matavam uma vaca minha” e sobre a resposta “Deco falava que nunca encontrava com eles 

matando a vaca, sempre já tinha matado”. 

Desta forma, surge a necessidade de campear o gado quando existe o sinais da 

passagem dos Xakriabás pelas áreas de lagar. 

 O mito do João do Campo é um vaqueiro, que cuida dos animais e protege enquanto 

estão nas largas, em entrevista com Morador 6, Irmão (2015), criador de cabras e ovelhas, ele 

dizia “Deixo tudo solto, venho e recolho de vez em quando, não tem problema deixar solto, o 

João do Campo olha pra gente”. 

Por fim, o mito da Mãe da Lua refere-se ao movimento das pedras preciosas e veios 

de ouro, que conforme narrativas do Sr. Chiquinho do bico da Pedra “ a noite vem essa luz 

vermelha, é o ouro mudando de lugar”, Donizete, “essa luz é a que eles chamam de mãe da 

lua” e Zé do Rancho “ A mãe da lua pega o ouro e as pedras e leva, de uma montanha pra 

outra, para não poderem garimpar”. 

Atualmente os índios Xakriabas enfrentam uma disputa política para tentar impedir a 

construção das usinas hidroelétricas PCH’s no rio Carinhanha, o que levaria significativa 

mudança nos aspectos naturais e consequente necessidade de alteração dos modos de vida nas 

reservas. 

 

4.3.3 Quilombolas 

 

Conforme NGUEIRA (2009), a composição dos povos do sertão, além de homens 

brancos e pardos, também foi composta por negros forros e escravos que eram utilizados na 
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exploração do ouro, mas que, após o declínio da atividade minerária pelo esgotamento das 

jazidas, foram por lá abandonados. 

Essa chegada de homens negros e especialmente, dos escravos que por lá se 

radicaram contribuiu para formação da sociedade local, havendo traços da cultura africana e 

memória nas falas e tradições praticadas atualmente. 

 

“Minha mãe contava a história que a mãe dela foi pega nos mato, e chamavam ela de 
Matilde, era isso, veio de lá, da África, não sei onde lá, mas de lá, e veio pra cá 
trabalhar, foi pro brejo e depois pra serra, lá que tudo começou, serra das araras, e 
depois vieram pra cá, pros buracos.” Sic. (Zezo, 2016.) 

 

Nas áreas estudadas foram identificados dois quilombos originais, um em Brejo do 

Amparo, no município de Januária, local mais antigo da região, datado por volta de 1800, 

posto de passagem obrigatório para chegada nos municípios de Bonito de Minas e Cônego 

Marinho. O outro Quilombo ficava em Serra das Araras, vilarejo também antigo, pouco mais 

novo que Brejo do Amparo, localizado no município de Chapada Gaúcha. 

Esses Quilombos possuem, em sua maioria, o reconhecimento governamental, 

todavia, pelas dificuldades já demonstradas, ainda existem comunidades, como no Ribeirão de 

Areia, que se auto reconhecem como quilombolas, mas não conseguiram um reconhecimento 

formal até o momento. 

Essas comunidades entravam hoje uma batalha pelo solo, principalmente no 

município de Chapada Gaúcha, onde já começaram a ser reconhecidos como Quilombolas, no 

entanto, sem receberem a titulação para uso de terras. É uma batalha para exercer o 

extrativismo, a cata, a pecuária, apenas nas terras íngremes, cuja a chuva não é tão intensa 

quanto na chapada, mas ainda maior que nos gerais. 

 

4.3.4 Geraizeiros 

 

 Os Geraizeiros representam grande parte da população nos municípios estudados, 

vivendo nas chapadas ou nos gerais, criando gado na larga, colhendo e catando frutos e mel, 

vivem em harmonia com o meio. 

 

À época, as veredas e as lagoas do cerrado formavam verdadeiros oásis espalhados 
pela imensidão das planícies. Esses locais serviam de refúgio para muitas espécies 
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de fauna. Além disso, os “geraizeiros” utilizavam as lagoas para a prática de lazer e 
até mesmo para a pesca. Sequer os frondosos buritis, palmeiras endêmicas de locais 
úmidos e alagados, foram poupados.(CHAVES, 2014. p. 325) 
 

 

Figura 23: Rancho tradicional, município de Chapada Gaúcha – MG, coordenada 15º10’.24.95” s 45º 18.17’60” o, foto 

do autor. 



 

 

Figura 24: Rancho tradicional, município de Bonito de Minas 

entrevistados Tó, João Vieira, Zé do Rancho e finado Déco. foto do autor.

 

A cultura dos Geraizeiros

e viver podem, no futuro, se tornar alternativas para produção de alimentos dentro da lógica 

de desenvolvimento sustentável. As casas dos Geraizeiros são também, elemento cultural, 

que, conforme a Constituição Federal, em seu artigo 216, devem ser protegidos e tutelados.

Atualmente, porém, os sertanejos não podem mais reproduzir tais casas, por 

imposição de normas e regras cuja pretensão é a proteção ambiental, mas, implicam 

necessariamente em danos ambientais, como a aquisição de telhas de amianto, plástico ou 

outro substituto para a palha do buritis.

Os saberes dos Geraizeiros não se encerram na construção de ranchos, mas também, 

da prática das queimadas, do manejo do gado criado a solta, da uti

garrafadas e raizadas, recursos naturais para aliviar ou até mesmo curar enfermidades e 

doenças. 

 

Rancho tradicional, município de Bonito de Minas – MG, coordenada 15º17’11.85” s 45º 18’17.60” o, 

entrevistados Tó, João Vieira, Zé do Rancho e finado Déco. foto do autor. 

A cultura dos Geraizeiros é relevante ao patrimônio cultural, os modos de fazer, criar 

e viver podem, no futuro, se tornar alternativas para produção de alimentos dentro da lógica 

de desenvolvimento sustentável. As casas dos Geraizeiros são também, elemento cultural, 

a Constituição Federal, em seu artigo 216, devem ser protegidos e tutelados.

Atualmente, porém, os sertanejos não podem mais reproduzir tais casas, por 

imposição de normas e regras cuja pretensão é a proteção ambiental, mas, implicam 

nos ambientais, como a aquisição de telhas de amianto, plástico ou 

outro substituto para a palha do buritis. 

Os saberes dos Geraizeiros não se encerram na construção de ranchos, mas também, 

da prática das queimadas, do manejo do gado criado a solta, da utilização da flora em 

recursos naturais para aliviar ou até mesmo curar enfermidades e 
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Figura 25: Rancho tradicional, município de Bonito de Minas – MG, coordenada 14º49’12.00” s 45º 

07’.20.18” o. foto do autor. 

 

Figura 26: Rancho tradicional, do autor, município de Bonito de Minas – MG, coordenada 15º17’11.85” s 

45º 18’17.60” o. Foto do autor. 
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Figura 27: Casa de Adobe e teto de palha, município de Bonito de Minas – MG, coordenadas 15º01’22.10” s  

45º02’24.34” 

 

Conforme Dayrell, as práticas dos Geraizeiros vem de séculos, e ao longo do tempo 

tiveram pouca ou insignificante variação, mantendo diversidade de produção e qualidade, o 

que permite uma efetivação do artigo 225 da Constituição Federal. 

 

Durante séculos, esses habitantes imprimiram um modo de vida próprio, utilizando 
conhecimentos tradicionais na agricultura e no extrativismo, em perfeita harmonia 
com a natureza. Nesse sentido, o pesquisador do Centro de Agricultura Alternativa 
do Norte de Minas Carlos Alberto Dayrell identifica o cerrado mineiro, 
especialmente as chapadas, como uma região ecológica de alta potencialidade 
extrativista e de uso comum das comunidades tradicionais: Uma população 
regionalmente denominada de geraizeiros conseguiu cunhar um modo de vida e de 
produção que se expressa com uma diversidade de produtos alimentícios de alta 
qualidade: farinha de mandioca, goma, rapadura, cachaça, feijão de diversos tipos, 
arroz, frangos, ovos, queijo, carne. Produtos que se complementam com outros de 
origem extrativista pequi, panã, mangaba, e uma diversidade de plantas medicinais. 
[...] a ocupação geraizeira e seus sistemas de produção de natureza extrativista, 
conseguiram manter durante décadas e mesmo séculos, o funcionamento das 
funções ecológicas dos ecossistemas e, principalmente, o delicado equilíbrio 
hidrológico dos recursos hídricos nesta região do semiárido norte mineiro. 
(DAYRELL, 1998, p. 185).(CHAVES, 2014. p.324) 

  

Assim, apesar do sucesso produtivo, em termos de quantidade, qualidade e 

diversidade, o equilíbrio ambiental não é quebrado, vivem os Geraizeiros em harmonia com 

os elementos naturais do ambiente. 
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4.4 Praticas culturais obstadas 

 

 O presente trabalho se pautou, essencialmente nos conflitos do exercício das práticas 

culturais dos sertanejos diante de uma norma ambiental, com a pretensão de manutenção do 

equilíbrio, trazendo novos conceitos e exigindo obrigações aos povos do sertão inexequíveis, 

como condição de continuidade de habitação e fruição dos sertões. 

 

4.3.1 Extrativismo 

 

No município da Chapada Gaúcha, é possível ver uma atividade extrativista positiva, 

onde as populações das encostas, abaixo da chapada se aproveitam dos frutos, das cascas, das 

raízes e do mel encontrado no Sertão. Essa tradição de aproveitar as coisas da natureza vem 

desde os primeiros moradores, pois trata-se de medida de sobrevivência, uma vez que não 

existe alternativa alimentar na região. 

 

Existe o programa de produção extrativista, onde o pessoal tira, de fora de 
cooperativa, os frutos do cerrado e comercializam na feira dos produtores, aqui na 
chapada, cada época tem uma coisa, tem umbu, pequi, cagaita, buritis, maracujá; é 
muito rico, tem bastante variedades e o pessoal consegue bastante. (ZEZO, 2016) 

 

Contudo, esse aproveitamento é obstado nos municípios de Bonito de Minas e Cnego 

Marinho, implicando em mudanças radicais nos modos de vida das populações. O primeiro 

Exemplo são os ranchos de palha, construídos a partir de palhas de Buritis, essas palhas, 

consistem nas folhas caídas, que secaram e desidrataram de forma natural, em um processo 

sem interferência humana, e que, após, são identificadas pelos construtores que possuem a 

sabedoria antiga de escolher as ideias para construção das casas. 

O impedimento de utilização das palhas vem de órgãos ambientais locais, que 

informam os moradores sobre sanções administrativas como multas, além de crimes 

ambientais. Ocorre que, o não aproveitamento dessas folhas caídas implica em desemprego 

direto daqueles como Zé do Rancho, que viveu quase toda a vida fazendo esta atividade “Zé 

do Rancho fez meu rancho, fez pra tó também, ele quem me indicou. Fez o Rancho do 

Amilton, e sempre estava pra fora, trabalhando”. (João Vieira, 2015) 
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Não só as palhas do buritis, mas também a coleta de cocos babaçu, atividade 

tradicional e reconhecida pelo norte e nordeste do Brasil, cuja legislação, lá, nas outras 

realidades oferece as quebradeiras de coco, não só suporte previdenciário, políticas públicas 

de proteção a atividade cultural, mas também, garantem à elas o direito de buscar os cocos em 

todas as propriedades da região. No estado de Minas Gerais, não existem normas de incentivo 

às quebradeiras de coco babaçu dos municípios em estudo, também a eles não é aplicada a 

regra da mesma atividade no nordeste e norte do país. 

Outro extrativismo que também vem sendo combatido é a coleta de mel, cujos 

sertanejos, desde o início de seu estabelecimento na região aproveitam, hoje é “proibido”, e 

também deixam de aproveitar desses recursos para complementar sua renda diante dos 

entraves legais. 

Além destes, existem a cata do Panã, Pequi, Caju, Umbu, Buritis, Xiriri, Miroró e 

Favela, cujos sertanejos, apesar de uma demanda comercial pelos frutos, cascas e raízes 

encontrados, não podem ser vendidos, senão às escondidas, pelo medo de abordagens 

policiais e de fiscalizações ambientais e consequências penais. 

 

4.3.2 Queimadas 

A imagem de áreas queimadas é frequente no sertão, por vezes percebe-se lotes, de 

um, dois, no máximo 10 hectares destoantes do cerrado fechado que toma quase que 

ininterruptamente a visão. Estas partes queimadas são práticas usuais de muitos povos 

sertanejos, a fim de garantir sua subsistência. Ensina o morador 4, em trecho de sua entrevista, 

“Se não queimar, não tem como produzir, precisa de queimar pra limpar o cerrado e plantar, 

aqui agente não tem máquinas, é no fogo que abre o espaço pra fazer a casa, fazer a 

roça”.(Morador 4, Donizet, 2015) 

É prática comum por parte desses povos a utilização da queimada, não só pela 

questão de “abrir espaços”, mas principalmente pela atividade pecuária, eis que com as 

queimadas, proporcionam a brotação de novos ramos na vegetação do cerrado, que no caso, é 

mais verde e macia, e torna-se assim, alimento ao gado do povo da região. 
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Figura 28: Foto do Autor. Imagem do Cerrado recuperando da queimada em Bonito de Minas. 

 

Vale ainda ressaltar que muitos moradores, ainda que sem interesse em trabalhar os 

espaços com atividades econômicas, também praticam as queimadas, mas com um objetivo 

inesperado de conservação, o saber popular motiva a realização das queimadas, conforme 

relato do Morador 2, “Tem que queimar, se não fica palha, ai vem o fogo e mata tudo”. 

(Morador 2, Zé do Rancho).  

 

A queimada é inevitável, ela pode acontecer pelo homem, ou naturalmente. O sertão, 
isso que nós chamamos de gerais ou cerradão, quando é queimado com frequência, 
fica protegido de um fogo acidental ou mesmo de raio, ou do calor, que acontece, as 
vezes o calor é tanto que o fogo pega de forma natural. Agora, quando o fogo é na 
vereda, isso muda, é outro micro clima, as queimadas na vereda colocam em risco 
todo o eco sistema, pois elas secam. (Geraldo Agrimensor) 

 

Conforme o relato do Sr. Geraldo, engenheiro agrimensor, é inevitável a queimada 

no sertão, pelas características próprias do ambiente, todavia, algumas são de grande impacto 

e outras, ainda que com relevante impacto, serve para evitar um dano maior. Vale ressaltar 

que no sertão não existe apenas um bioma estanque, mas sim, uma variação a todo o tempo, 

com predominância de um cerrado fechado, com plantas de médio porte e emaranhadas, com 

folhas variando de verde a um amarelo que se mistura com a cor do solo, no entanto, quando 

se avista, ao longe, as copas dos pés de buritis, a paisagem muda, e surge um riacho ou lagoa, 

como um oásis no deserto. 
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Essas áreas de vegetação rasteira, com altos pés de buritis e um curso de água no 

centro, destoam na paisagem e denominadas de veredas, são ambientes tentadores para 

produção agrícola, pelas características do solo e proximidade com recursos hídricos, mas, o 

equilíbrio desses locais é dos mais frágeis do cerrado, e não focos de queimadas, pela 

dificuldade de recuperação das áreas e esgotamento, inclusive dos cursos d’água, como 

informado pelo morador 3. “A vereda do buriti grosso acabou, foi esgotada pelos povos 

antigos, a fazenda foi carvoejada no passado, antes de Jovão, meu avô. Aí, desde então, nós 

trabalhamos nela, plantamos cana, e criamos gado e porcos, não corre água, mas a terra é 

fresca e tem sombra.” (Morador 3, Tó.)   

Figura 29: Vereda do Gibão 
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Figura 30: Rio Gibão por trás da vereda 

 

O início das queimadas pelos sertanejos tem data e forma de se fazer próprias, 

ocorrendo nos períodos de outubro a dezembro, estação em que as plantas, após poucas 

semanas, recebem as chuvas, também existe uma técnica própria, onde o fogo é controlado 

pelo próprio fogo, queimando apenas o local desejado. Essa prática garante, não só a 

diminuição de risco de queimadas descontroladas de grande impacto, mas também, permite a 

afloração de comida para o gado. 

O ICM-Bio, em parceria com a Universidade de Brasília, possui um experimento na 

chapada das mesas23, estudando a prática das queimadas, e conclui pela necessidade das 

queimadas tradicionais para viver.  

 

Cerrado em chamas no meio da noite. O fogo se alastra rapidamente e vai engolindo 
a mata seca. Mas não se vê ninguém correndo assustado. Pelo contrário. O seu 
Patrocínio anda no meio das labaredas. Ele é o dono da fazenda. Em vez de apagar, 
vai queimando mais ainda o pasto. A impressão é de terra arrasada. Mas na Chapada 
das Mesas essa é uma estratégia de preservação. Segundo os pesquisadores, o fogo 
faz bem à saúde do cerrado. 
[...] A experiência começou há três anos em parceria com a Universidade de 
Brasília. Foi observando a resistência das espécies que os pesquisadores 

                                                
23 Parque Nacional da Chapada das Mesas, bioma Cerrado, com área 159.951,6200 hectares, criada pelo Dec s/nº 

de 12 de dezembro de 2005, COORDENAÇÃO REGIONAL / VINCULAÇÃO: CR5 – Parnaíba,ENDEREÇO / 

CIDADE / UF / CEP: Ligia Tchaicka - Pça Alípio de Carvalho, 50 - Carolina/MA –  CEP: 65980-000.  
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confirmaram: no cerrado há plantas e árvores que precisam do fogo pra viver. 
RAIMUNDO (2016) 

 Assim, o projeto do ICM-Bio acaba por retomar um saber local, em prol da 

conservação ambiental, de forma a preservar o equilíbrio tanto cultural quanto natural, 

passando o reconhecimento científico ao senso comum dos povos do sertão. 

 Porém mesmo com sinais de reconhecimento da relevância das queimadas para 

manutenção do equilíbrio ambiental, a mesma ainda é coibida de forma quase violenta, os 

Geraizeiros, principalmente, para a pecuária, já não conseguem mais utilizar das queimadas 

para gerar alimento ao gado, e com isso, o excesso de matéria seca que se acumulou, 

propiciou os grandes incêndios florestais de 2009, 2011 e 2014 que devastaram de forma 

descontrolada a vegetação nativa. 

Esses obstáculos a atividade tradicional são, então, resultados de duas forças políticas 

antagônicas e, que se uniram inconscientemente para obtenção do resultado das proibições, no 

caso das queimadas, é nítida essa convergência de interesses opostos, porquanto, para os 

grandes fazendeiros, o exercício da monocultura de eucalipto ou soja e mesmo para os 

empresários com atividades de hidroelétricas e mineração, a queimada se torna denecessaria 

para atingir o lucro. 

Em realidade, para a agroindústria, é possível obter, por meio de licenças ambientais 

simples, autorização de supressão de vegetação. Para as PCH’S, ainda mais simples, por se 

tratar de fonte de energia renovável, a lei dispensa o licenciamento ambiental completo. Por 

fim, para a mineração, ainda que se exija um processo de licenciamento, a vegetação local 

será em sua totalidade, também, suprimida. 

Do outro lado de forças, pelo evidente desconhecimento dos saberes locais, as forças 

com interesse em proteger o ambiente, novamente, as cegas, criam óbices às queimadas dos 

sertanejos, prática que, ao final, se demonstra necessária não só ao equilíbrio ambiental, mas 

para a proteção da biodiversidade. 

 

4.4.3 Caça e Pesca 

 

A caça e a pesca são fontes alimentares tradicionais não só da população indígena 

originária, mas também dos povos que ali chegaram, e foi passando de pai para filho, a 
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tradição de buscar os alimentos na natureza, bem como outros subprodutos que são 

confeccionados a partir dela. 

O equilíbrio ambiental então, incorporou a atividade, estabilizando um número de 

animais, com nascimento e morte cíclicos, onde também estava computada a retirada através 

da caça. Esse número passou a ser alterado, quando do início das grandes monoculturas de 

eucalipto e o carvoejamento da mata nativa, conforme relatam “Meu pai era o maior caçador 

da região do parque, nunca faltou caça, sempre teve, dela nós tirávamos o couro e mandava 

para a cidade” (Joãozinho da Chapada, 2016); “Aqui o povo caçava muito, tinha porco, anta, 

ema, e a onça, mas depois do fogo, ai diminui, não vê mais ema nenhuma”( Zé do Rancho, 

2015), “ Aqui ainda tem a suaçuapara, é um veado do tamanho de uma vaca pequena, difícil 

de ver, só tem aqui, onde eles plantavam antes, não tem mais” (Irmão, 2015). 

Conforme relatam os moradores, a caça sempre foi abundante, ainda que nos 

períodos de maior seca. Todavia, após eventos como carvoejamento e monoculturas, os 

espaços das mesmas se reduziu, causando assim, impactos significativos à população dos 

animas. 

Além dos relatos, também salienta Dayrell, sobre a caça, como atividade tradicional 

e comum, que foi reduzida pelos impactos da pecuária concentrada nas fazendas. 

 

No caso da Fazenda Tapera, até recentemente, existiam restrições de acesso às 
Chapadas, uma vez que os moradores viviam na condição de posseiros. 
Comoposseiros, a Chapada era (e ainda é) utilizada na criação dos animais (bovinos 
e equinos), na coleta de frutos, madeira e plantas medicinais. A caça complementava 
a dieta alimentar. O fazendeiro restringia o uso pois lhe interessava as pastagens 
nativas, a comercialização da madeira nobre, e o carvão que era produzido 
pontualmente.(DAYRELL,1998. p.127) 

 

Conforme apresenta Dayrell, os animais silvestres, habitualmente caçados para 

sobrevivência dos sertanejos foram diminuindo, também, pela chegada das fazendas formais, 

com pastagens e criação de bovinos e equinos, que sobressaiam aos animais nativos na 

disputa alimentar. 

 

4.4.4 Pecuária da Larga 
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A pecuária da larga, inicialmente consiste em prática comum e tradicional dos povos 

sertanejos, aproveita-se da ausência de cercas de divisas entre as propriedades e também a 

comum realidade de fazendas abandonadas, onde as diversas famílias soltam seus animais. 

A vasta extensão de áreas aliada a pouca quantidade de animais por produtores, 

permitem que, ainda que ausentes pastagens e fontes tradicionais de alimentação do gado, 

ainda é possível encontrar as poucas plantas que alimentam os animais soltos. 

O controle é feito por meio dos vaqueiros, homens que vão pelo cerrado, a cavalo, e 

passam dias e noites na busca dos animas, verificando se estão em condições ideais, e se não, 

ali mesmo, providenciando soluções para os mais diversos problemas, como animais 

machucados ou doentes. Esse tipo de atividade exige que os vaqueiros interajam com o 

ambiente de forma próxima, dormindo ao relento, a vários dias de viagem de uma casa ou 

sítio, sem qualquer recurso, como energia elétrica, sinal de telefone. 

Isso, aliado a existência de situações de risco, impõe aos mesmos, carregar consigo 

facões, espingardas, matutas24, de forma contrária, seria impossível viver no sertão. Como 

dizia Guimarães Rosa, por ANCHIETA. “Homens apé, esses sertões comem”. 

Como o relato do Técnico do IMA, Orlando, a pecuária na larga, é a alternativa para 

os povos do sertão para conseguirem sobreviver, pois é inviável a pecuária tradicional, em 

pastagens formadas e delimitadas por meio de cercas e piquetes. 

Segundo Zezo, Morador 1 “Nós criamos gado na larga, anda tudo por ai, livre, 

depois os vaqueiros juntam, trazem pra cede, e daí pra cidade ou mata ali mesmo, no lugar, e 

prepara a carne pra quem comprar”. (Zezo, 2016.) Essa prática não é recente, conforme João 

Vieira “Jovão da Serragem, em 1920, era dono de quase isso tudo, junto com ManelGasparino 

e outros, eles criavam gado na larga, nas terras da fazenda sete lagoas, mas de 100 mil 

hectares de terra, e levavam o gado até Belo Horizonte”.  

Segundo Dayrrell, (1998), os geraizeirosdepende da criação de gado na larga, a solta, pela 

ausência de terras formalmente registradas ou divididas com cercas; pela escassez de 

alimentos e pela necessidade de água para o gado. Assim é feito até o presente momento. 

 

As reservas de valor que conseguiam acumular eram transferidas para a aquisição de 
cabeças de gado. Enquanto as terras ainda eram soltas, esta reserva ainda era maior, 
uma vez que podia acumular um número maior de cabeças, mesmo sendo 

                                                
24 Matutas são comidas, quase sempre carnes, acondicionadas em sacos de couro ou sacolas plásticas, 

processadas de forma artesanal e que acompanham os vaqueiros durante suas viagens. 
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proprietário de uma pequena gleba de terra. Esta reserva lhe fornecia uma maior 
segurança para enfrentar os períodos cíclicos de seca.(Dayrrell, 1998. p.100) 

 

A prática da criação de gado na larga é muito mais artesanal e ligada com os 

elementos particulares daquele cerrado do que a pecuária tradicional, pautada em informações 

de agrônomos e zootecnistas, com pastagens plantadas e suplementação nutricional ao gado. 

A pecuária da larga depende em primeiro lugar, da existência de água, seguido pela oferta 

mínima de alimentos e por fim, acessibilidade dos vaqueiros para campeatimr e curar o gado. 

Segundo Zezo, morador 1, “O gado bebe água na vereda, só tem água lá, não tem 

como, eles andam por isso ai tudo, e voltam para beber nas veredas”. (Zezo, 2016.) Assim, só 

é possível a atividade pecuária, com o gado acessando a água nas veredas. 

Conforme relato de Donizete, “Nas terras da buritis não tem gado, você vai achar 

caça, veados, onça, tamanduá, pode achar também algum jegue, mas gado não, lá não tem 

água, eles não vivem.” Aqui vale dimensionar as “terras da buritis”, fazenda improdutiva, 

com fama de abandonada, por onde passa uma estrada de aproximados 80 km, que liga as 

comunidades da Flexeira, Gibão, Coxá e Carinhanha ao município de Bonito de Minas, onde, 

por se tratar de um alto de chapada, não é possível encontrar lagoas ou córregos. 

A utilização das veredas não é prática recente, e o gado, ao longo do tempo não 

esgotou ou impactou de forma diferente do que hoje ocorre, no entanto, os órgãos ambientais, 

especialmente pelo IEF e polícia Florestal sustentam a impossibilidade da prática tradicional, 

alegando danos irreparáveis ao ambiente. 

 

O problema acontece quando as comunidades criam gado na larga, e acabam indo na 

vereda, pois o órgão ambiental impede, não tem uma forma, pois a população daí, 

que nós tentamos ajudar, não tem condições, as áreas são de pouca chuva, entre 600 

e 700 milímetros por ano, o conflito se instala pela falta de água, que faz com que os 

pequenos produtores utilizem de métodos como a criação a solta, e acabam 

utilizando as veredas contra a instrução do órgão ambiental, isso é somado a uma 

falta de regularização das terras, a maioria desse povo não tem a terra, só a posse, e 

por isso, não tem como, sequer, aproveitar os programas do governo, oferecidos aqui 

por nós. (Orlando, Técnico do IMA-Chapada Gaúcha, 2016)  

 

4.5    A necessidade de desenvolvimento sustentável e manutenção das culturas locais. 
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É uma busca internacional pelo desenvolvimento sustentável, a partir dos impactos 

ambientais relevantes ocorridos nas décadas de 1960 à 2000, em diversos estados 

internacionais, em todos os continentes. Os impactos ambientais ocorreram pelo modo de 

produção e organização social, que via nos recursos naturais, apenas algo a ser transformado, 

e não, em bens de valor próprio que ensejariam estudos para sua utilização e conservação. 

Esses impactos ambientais ameaçaram e ainda ameaçam a sadia qualidade de vida no 

planeta terra, e assim surge o desenvolvimento sustentável, como alternativa ao modelo de 

produção vigente, propondo uma forma de crescimento econômico com a proteção ambiental 

e o desenvolvimento humano. 

  

O desenvolvimento sustentável lança o desafio da construção de uma nova ordem 
social que encerre em si uma política do ser, da diferença da dissimilitude e da 
outridade, que supere a lógica da representação e da hiper-realidade da ordem 
transgênica - a unidade, a mesmidade, a homogeneidade do real. (LEFF, 2001. 
p.384) 

 

 Para Leff, o desenvolvimento sustentável chama uma nova ordem social, pautada 

pela alteridade e que se sobreponha à logica posta pelas forças hegemônicas. 

 

O desenvolvimento sustentável promove assim a regeneração de projetos de vida 
culturalmente diversos, fundados no potencial ecológico dos territórios e nas 
identidades dos povos; reorienta os destinos do planeta e a vida de cada ser humano 
para novos horizontes que não estejam submetidos ao anonimato do interesse 
econômico e ao poder tecnológico que hoje sitiaram o saber, interferiram na vida e 
limitaram nossa existência. A racionalidade ambiental afirma um projeto de vida no 
qual se possa afirmar o desejo de ser na diversidade e na diferença.(LEFF, 2001. 
p384) 

 

E mais, a partir do desenvolvimento sustentável, seria então, possível a “regeneração 

de projetos de vida”, o ressurgimento das culturas sertanejas, a partir dos saberes subjetivos e 

“potencial ecológico” 

Art. 26.Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias 
diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas 
públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita 
de forma integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de 
conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização 
da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto 
regional.(BRASIL) 

 

A lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, em casos como nos 

municípios estudados, onde os parques e reservas formam um mosaico, ora justapostos, ora 
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interligados, também garante a valorização das culturas locais e o desenvolvimento 

sustentável. 

O movimento social pela afirmação destes novos direitos busca plasmá-los numa 
forma jurídica que os legitime e estabeleça os procedimentos legais para sua defesa. 
Não obstante, estes direitos não se referem a formas eternas e imutáveis do ser. A 
verdade e as formas jurídicas que lhe correspondem se constroem dentro de 
estratégias de saber e de poder (Foucault, 1998). Neste sentido, a negação e exclusão 
dos direitosambientais, étnicos e coletivos, são produto de uma racionalidade que, 
centrada na concepção do ser humano como indivíduo e da natureza como recurso, 
gerou o regime jurídico do direito privado (LEFF, 2001.p348) 

 

O desenvolvimento sustentável é a meta global, buscando promover o 

desenvolvimento econômico e social e resguardando, protegendo e recuperando o ambiente, 

para, então, alcançar um equilíbrio global, garantindo uma sadia qualidade de vida, 

observando aspectos de qualidade do ar, temperatura, conservação da fauna e flora do planeta. 

Conforme Leff, as praticas culturais devem ser reconhecidas nas legislação, e criado 

mecanismos de efetivação e proteção das mesmas, como parte dos direitos ambientais, e por 

fim, como elemento essencial ao desenvolvimento sustentável. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho, a partir de entrevistas e viagens aos municípios de Bonito de 

Minas, Chapada Gaúcha e Cônego Marinho, bem como pesquisas bibliográficas, 

especialmente sobre a formação de saberes, a influencia das realidades na produção do 

conhecimento e necessidade de participação popular na deliberação normativa.  

Foi encontrada uma riquezas ambiental nos municípios em estudo, variam-se em 

diversidade, como fauna, flora, áreas de transição entre biomas e micro climas encontrados 

exclusivamente lá, e, também elementos relacionados aos povos que lá habitam, como as 

paisagens, os saberes, as técnicas e práticas reconhecidos ou construídos a partir das 

particularidades locais. 

A primeira conclusão é que os sertanejos dos municípios estudados passam por uma 

modificação no modo de viver e agir, e, que pela transição, a princípio, o equilíbrio ambiental 

se abala. 

Pelas evidencias literárias e falas dos entrevistados, foi possível concluir que o modo 

de viva, forma de fazer, pensar e existir nos sertões até o início da presente década era muito 
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próximo ao praticado pelos primeiros colonizadores que lá chegaram, e, que apesar de 

essencialmente dependente dos recursos naturais, como caça, pesca, queimadas ou 

extrativismo, conseguiram estabelecer um equilíbrio que permitiu a sobrevivência, dentro dos 

limites dos saberes e necessidades desses povos, sem que com isso, os outros elementos do 

ambiente, especialmente os elementos naturais de fauna e flora sofressem impactos negativos. 

As praticas por eles realizadas são uma somatória de informações empíricas, trazidas 

por toda sorte de componentes sertanejos, através de ensinamentos consuetudinários, mitos, 

trocas de experiências com indígenas, vaqueiros, geraizeiros, quilombolas, veredeiros dentre 

outros que, a partir das necessidades de existência, produziram saberes práticos, funcionais, e 

que basearam as vilas e comunidades até o surgimento dos municípios, na década de 1990. 

As dificuldades de acesso, pelas parcas condições das estradas, arruinadas ano após 

ano pelas chuvas e enxurradas, a distância entre as habitações e a falta de produção 

agropecuária tradicional, aliadas a um poder público desinteressado em fomentar na 

localidade o desenvolvimento econômico criaram um cenário de isolamento social e a 

construção de novas realidades sociais, regras e demandas. 

Foi constatado por meio das pesquisas, especialmente junto ao Congresso Federal, 

que os deputados estaduais e senadores de minas gerais raramente tem origens sertanejas, 

compreendendo uma área muito maior, mais complexa e variada do que a estudada, vez que, 

ao longo da história política brasileira, houve apenas um senador e 22 deputados federais que 

representaram, em forma, a população sertaneja, ainda que influenciados por poderes 

dominantes e interesses eventualmente contrários aos dos povos do sertão. 

O desconhecimento das realidades sertanejas pelo poder público, aliado as 

dificuldades materiais como a inexistência de acesso e falta de conhecimento e instrução 

política, contribuíram para um desenvolver normativo estatal, que por vezes, obsta a pratica 

cultural desses povos, não havendo qualquer tipo de representação que traga, ao menos para a 

deliberação democrática os argumentos locais, como necessidades particulares, e a partir daí, 

a formação de normas ambientais efetivas e políticas públicas protetoras do equilíbrio 

ambiental, conforme previsto na Constituição Federal. 

O trabalho identificou algumas normas de cunho protetivo ambiental que obstam a 

vida como vem sido praticada pelos povos sertanejos, normas estas, que não tiveram em sua 

formação, o discurso das comunidades locais, apresentando sua realidade e hoje, acabam por 

violar a constituição federal, como exemplo a proibição da criação do gado na larga, a pratica 

de queimadas, o extrativismo de palhas de coqueiros, a caça e pesca. 
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Também foi possível encontrar, nos saberes e práticas tradicionais, elementos 

importantes para formação de conhecimento científico, como o caso das queimadas, que, a 

séculos é realizada pelos geraizeiros, atualmente proibida e, objeto de pesquisas científicas, 

pelo próprio órgão ambiental, que já reconhece, a importância da mesma na preservação e 

recuperação do cerrado. 

O conflito normativo não se encerra apenas na proibição do exercício cultural, mas 

também, pela substituição das áreas dos sertanejos por atividades econômicas de alto impacto, 

pautadas exclusivamente no conhecimento e tradição ocidental tecnicista, ignorando os 

saberes e negligenciando valores à cultura ali existente, a fim de aumentar a produção, seja de 

soja, sementes ou energia, pelo carvão ou pequenas hidrelétricas. 

Ou seja, é essencial a participação dos jurisdicionados na produção e processo 

legislativo, incluindo debates, apresentando novos bens jurídicos a serem protegidos, além de 

manter atualizada e coerente a proteção ambiental. 
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