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Para 
Ana Laura Souza de Oliveira, 

minha filha, esperando que, quando crescer, leia 
com agrado estas impressões que escrevi sobre o 
querido povo sertanejo do Norte de Minas Gerais.
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I

Cultura e sociedade:
Dialogando com

Adorno e Benjamin





No ensaio “A obra de arte na era de sua reprodu-
tibilidade técnica”, Walter Benjamin analisa as alterações 
que se processaram na modernidade ocidental a partir do 
momento em que se torna possível reproduzir em larga 
escala imagens de obras de arte que ao longo da história 
só existiam no original, acessadas e cultivadas apenas por 
elites econômicas, políticas e religiosas. O surgimento da 
fotografia, a princípio, e logo mais do cinema altera de-
cisivamente a esfera cultural ao tornar populares, acessí-
veis a um grande público, obras clássicas como a “Mona 
Lisa” (1503) de Leonardo da Vinci, o que acarreta gra-
ves consequências à noção essencialista de originalidade.

A reprodução provoca a superação da aura, do ca-
ráter autêntico da obra de arte, que passa a desempenhar um 
novo papel social, já que constitui, de antemão, afirmação de 
um novo conceito moderno de cultura. Esta deixa de ser per-
cebida de modo idealista, como algo afastado da realidade 
comum, da cotidianidade, para ser percebida de modo mate-
rialista, como algo imbricado na história, construído como 
parte da dinâmica societária. Para Benjamin (1994: 171-172), 

no momento em que o critério da autenti-
cidade deixa de se aplicar à produção artís-
tica, toda a função social da arte se trans-
forma. Em vez de fundar-se no ritual, ela 
passa a fundar-se em outra práxis: a política.

Contrastando esta linha de compreensão 
com a que se encontra em Adorno, podemos refle-
tir sobre até que ponto a obra de arte na modernida-
de realmente se emancipou do seu caráter aurático. 

No ensaio “A indústria cultural: o esclarecimento 
como mistificação das massas”, Adorno e Horkheimer (1985: 



113-156) nos levam a entender que com as novas técnicas de 
reprodução de texto, imagem e som, o que se deu ao longo do 
século XX não foi exatamente uma superação da aura, mas 
sim uma adaptação desta às mudanças técnicas, configuran-
do-se certa continuidade do caráter aurático da obra de arte. 
Para eles, inaugura-se na modernidade uma nova maneira 
de captação da realidade, que é intuitiva, sinestésica, defor-
madora, fragmentária, articuladora, na qual se consideram 
todas as possibilidades de percepção,  inclusive o sonho. 

O conceito de “aura” é definido por Benjamin (1994: 
170) como “uma figura singular, composta de elementos es-
paciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante, 
por mais perto que ela esteja”. Os principais componentes 
da aura são a “autenticidade” e a “unicidade”. A autenticida-
de é constituída pelo “aqui e agora” da obra de arte, ou seja, 
pela “substância da obra”, localizada no espaço e no tem-
po, a partir da qual sua tradição é formada. A autenticidade 
é a qualidade que nos permite reconhecer o objeto único 
como idêntico a si mesmo. A unicidade consiste no caráter 
único e tradicional da obra de arte, vinculado a seu culto, a 
sua sacralização, questões que remontam à origem da obra. 

A arte surgiu, segundo o filósofo alemão, para 
servir a rituais, a cultos e, desde então, “o valor único da 
obra de arte autêntica tem sempre um fundamento teoló-
gico por mais remoto que seja [...]”. A ocultação da obra 
de arte, sua não-exposição ao grande público no período 
medieval, derivou exatamente dessa sua vinculação na ori-
gem ao culto, o que lhe conferia um caráter transcendental, 
distanciado da vida material das sociedades, ligado a uma 
esfera superior, divina. A obra de arte era presidida, portan-
to, por uma noção idealista da cultura, não podendo, por 
isso mesmo, ser transformada, mas apenas fruída individu-
almente, numa atitude desinteressada da parte do receptor. 



Essa noção idealista restringe a atividade 
de produção da cultura a um número limitado de su-
jeitos, estabelece a cultura como uma esfera supe-
rior aos indivíduos comuns, como propriedade de su-
jeitos dotados do “dom” (Michelangelo, Van Gogh, 
da Vinci), da habilidade especial de produzir cultura. 

Embora reconheça que a obra de arte sem-
pre foi reprodutível, pelo simples fato de que tudo que é 
criado por um homem pode ser reproduzido por outro, 
Benjamin diz que “as técnicas disponíveis em cada épo-
ca histórica condicionam a forma, a qualidade e o vo-
lume em que tais reproduções podem ser realizadas”. 

Enquanto em outras épocas o baixo nível téc-
nico levava a produção de obras de arte para a eternida-
de, com o consequente estabelecimento de valores eter-
nos, na modernidade, o desenvolvimento de técnicas 
aumentou a qualidade da reprodução e permitiu a reali-
zação de cópias em grande quantidade. Todavia, Benja-
min diz que “nem a reprodução mais perfeita seria ca-
paz de reproduzir os elementos constituintes da aura”. 

A autenticidade da obra de arte depende da “ma-
terialidade da obra”, do substrato físico que a envolve, a 
partir do qual se desenrola sua história, e no qual ficam re-
gistradas as transformações físicas e as relações de proprie-
dade por que passa a obra. A reprodução não consegue levar 
consigo o testemunho da história gravado no substrato ori-
ginal, autêntico, o que provoca, segundo Benjamin, a perda 
da autoridade do peso tradicional da obra de arte. A obra de 
arte aurática é, para ele, única e não pode ser reproduzida. 

Da mesma forma, a unicidade também não pode 
ser reproduzida, pois o fundamento do caráter único da obra 
de arte é teológico, ritualístico. Trata-se do valor de culto da 
obra: a imagem é sacralizada e, por isso, torna-se única. Não 



pode, portanto, a obra ser reproduzida sem perder seu caráter 
sagrado. Nas palavras de Benjamin, “com a reprodutibilidade 
técnica, a obra de arte se emancipa, pela primeira vez na his-
tória, de sua existência parasitária, destacando-se do ritual”. 

Em vez de ser criada para o ritual, a obra de arte 
passa a ter um fundamento material, ligado à existência real 
do ser humano, à práxis política do indivíduo que a cria. 
Auxiliada pela técnica “mais emancipada que jamais exis-
tiu”, “a obra de arte reproduzida é cada vez mais a reprodu-
ção de uma obra de arte criada para ser reproduzida”, o que 
provoca, segundo o autor, uma série de mudanças em seu 
caráter, implicando a perda da unicidade da obra de arte.

Em suma, para Benjamin, a autenticidade e a uni-
cidade da obra de arte são superadas na era da reprodutibili-
dade técnica, a obra abandona seu caráter unitário e passa a 
ter existência serial, sem um caráter fixo no tempo e no es-
paço. Não se restringe mais a um substrato único nem ao lu-
gar de culto. Ao contrário, sempre quando acessada por um 
espectador, a obra é atualizada, o que a aproxima do recep-
tor, do cotidiano, da dinâmica social e a afasta da tradição. 
A unicidade e a durabilidade da obra de arte aurática dão lu-
gar à transitoriedade e repetibilidade da obra pós-aurática. 

De encontro a essa técnica - e impulsionando 
ainda mais o declínio da aura - vai o desejo das “mas-
sas modernas” de terem o objeto desejado o mais per-
to possível. Cada vez mais acessada e exposta, ocor-
re uma substituição do valor de culto da obra pelo valor 
de exposição. A obra de arte não é mais produzida para 
exercer sua finalidade ritual, mas somente para ser ex-
posta ao público. Nessa condição, está apta a assumir 
novas funções sociais, dentre as quais a função artística.

Além disso, a obra de arte torna-se cada vez mais 
perfectível, uma vez que as novas técnicas permitem um 



constante aprimoramento, como se vê especialmente no ci-
nema, marcado por um processo de produção fragmentário, 
antitotalizante, com uma série de alternativas de manipula-
ção das cenas e dos atores, conforme a vontade do diretor. O 
crescimento das artes perfectíveis é, para Benjamin, mais uma 
evidência da renúncia a valores eternos pela arte moderna.

A reprodutibilidade rompe com o princípio da ori-
ginalidade, do controle individual sobre a criação, caracteri-
zando uma obra de arte aberta à interferência pelo receptor. O 
questionamento da originalidade da obra e do papel do autor 
é, portanto, um elemento central da tese de Benjamin. Nas 
suas palavras, a “arte contemporânea será tanto mais eficaz 
quanto mais se orientar em função da reprodutibilidade e, por-
tanto, quanto menos colocar em seu centro a obra original”.

A obra de arte pós-aurática, “destacada do domínio 
da tradição”, reinserida no contexto social, mais próxima 
do espectador, sujeita à constante exposição, aperfeiçoa-
mento e recriação, revela uma “práxis” materialista de cul-
tura, oposta à noção idealista. Ao qualificar a “cultura como 
atividade produtora de significados” pelos quais uma ordem 
social é comunicada, e assim expandir essa atividade a todas 
as práticas significativas, a noção materialista traz a cultura 
para o mundo material e a torna uma construção humana e 
histórica, passível de ser desfrutada, apropriada e produzida 
por qualquer pessoa. Retirada do plano ideal e metafísico, 
a cultura é inserida no processo de produção da vida mate-
rial, reconhecida como um dos elementos da ordem social.

Resultado inequívoco da ideologia do progresso 
preconizada pelo Iluminismo no final do século XVIII e exa-
cerbada pela Revolução Industrial ao longo do século XIX, 
a centralidade da industrialização nas primeiras décadas do 
século XX, como não poderia deixar de ser, acabou por atingir 
a cultura, processo que encontrou em Adorno e Horkheimer 



(1985: 113-156) e em Adorno, isoladamente, seu mais con-
tundente problematizador no âmbito específico da cultura.

Com a mediação da “comunicação de massa”, 
configurou-se, para Adorno, uma verdadeira “indústria 
cultural”, empenhada na produção em série de “produ-
tos culturais”, mercadorias “artísticas” para consumo de 
massas cada vez mais alienadas. Em suas diversas fa-
ses - elaboração do conteúdo, reprodução, distribuição, 
promoção e comercialização -, tal processo demanda ca-
pital dinheiro expressivo, razão pela qual não pode ser 
realizado pelos artistas individualmente e requer uma 
organização formal, pragmática, jurídica, empresarial.

A industrialização se expandiu de tal forma ao longo 
do século XX que, ao invés de limitar-se à sua função instru-
mental de permitir a produção e a circulação em larga esca-
la dos produtos, sua lógica de reprodução passou a dominar 
a produção da cultura. A industrialização, conforme David 
Harvey (1990: 346), acaba mesmo por transformar a empre-
sa no eixo principal do desenvolvimento das artes reprodu-
tíveis e das novas tecnologias de produção da cultura, como 
o rádio e a televisão, tudo “girando em torno do mercado”. 

Adorno e Horkheimer entendem que o mer-
cado teve inicialmente um papel relevante para a con-
quista de autonomia pela arte, antes subordinada à fun-
ção religiosa ou a financiadores privados. Contudo, a 
intensificação da exploração econômica da obra de arte, 
a expansão das fronteiras do mercado, o desenvolvi-
mento dos meios de comunicação de massa e a amplia-
ção da presença da cultura industrializada no cotidiano 
dos indivíduos provocaram a refuncionalização da obra 
de arte, convertendo-a em “mero produto de consumo”. 

Adorno e Horkheimer (1985: 148) enten-
dem que as complexas relações que marcam o pro-



cesso de produção e comercialização de obras de arte 
permitem muitas vezes ao criador não vincular sua cria-
ção a finalidades determinadas pelo mercado. Todavia

a mercantilização da obra de arte surge 
precisamente quando o caráter mercan-
til da obra se declara deliberadamente 
como tal, de forma que a arte renega a 
sua própria autonomia incluindo-se or-
gulhosamente entre as bens de consumo.

Deste modo, a arte renuncia a sua autonomia, que 
se caracterizava justamente pela falta de finalidade, assu-
mindo, no século XX, uma finalidade mercadológica.  Em 
termos históricos, os autores lembram que desde a meta-
de do século XIX, com a expansão dos meios de comuni-
cação e da indústria cultural, “a produção da cultura pas-
sou a orientar-se pelas regras do mercado”, em função da 
“viabilidade do consumo”, das estratégias de venda e das 
necessidades de distração dos consumidores. Os valores 
de troca passaram a exercer influência predominante so-
bre a qualidade, a produção e o consumo de obras de arte.

A “lógica mercantil” passou a condicionar a pró-
pria produção da arte e, assim, a prática e consciência, ou-
trora específicas da esfera artística, foram mantidas apenas 
em pequenos espaços. Ademais, diferentemente da prática 
literária e dos ambientes de intercâmbio de ideias e críti-
cas que eram os cafés, clubes e associações de leitura, que 
estimulavam a apropriação ativa da obra de arte por meio 
da exteriorização de opiniões e da reflexão coletiva, as no-
vas formas dominantes de apreensão da cultura de mas-
sa (cinema, televisão e rádio) passaram a estimular uma 
apreensão passiva isolada das obras culturais, deixando 



de provocar resposta, participação e reflexão no público.
O burguês restou privado de seu espaço autôno-

mo de relacionamento e reflexão, e a esfera cultural, ou-
trora autônoma e diferenciada, passou a identificar-se com 
a esfera de produção e consumo, fato que, inclusive, tem 
impactos sobre a noção de liberdade e emancipação indi-
vidual moderna. Nessa medida, “a mercantilização da cul-
tura” desempenhou papel relevante para a mudança e en-
fraquecimento dos padrões normativos da esfera pública. 
A lógica de mercado consiste na subordinação da produção 
cultural à finalidade principal da empresa, que é o lucro.

Com a indústria cultural, impõe-se a padronização 
no âmbito da produção artística, toda uma uniformização de 
criações artísticas que sacrifica a diversidade característica 
dos indivíduos em nome da eficácia dos produtos culturais. 
A obra de arte passa a seguir estilos determinados, invarian-
tes fixos dos quais deriva seu conteúdo. Os efeitos e deta-
lhes técnicos são utilizados não como forma de demonstrar 
uma ideia, de romper a consciência do todo formal, mas 
como forma de compor os modelos e clichês. Sua inser-
ção nas obras ocorre em momentos calculados e marcados.

Conforme os autores, a obra de arte na indústria 
cultural resigna-se a buscar a identidade, a semelhança 
com outras obras, coloca-se a imitação como uma norma 
absoluta, de tal forma que a novidade trazida pela obra de 
arte na indústria cultural passa a ser a exclusão da novi-
dade. Para que sejam aceitos, produzidos e distribuídos 
pela indústria cultural, os produtos devem seguir os mo-
delos e padrões pré-estabelecidos pelas grandes corpora-
ções e difundidos pelos meios de comunicação de massa. 

Para Adorno e Horkheimer, ao contrário dos prog-
nósticos de fragmentação e enriquecimento das possibilida-
des estéticas, feitos por Benjamin (1984: 187-189), a produ-



ção cultural realizada com as novas tecnologias resume-se 
cada vez mais à “estereotipia”. A soma da perda do estilo 
(arte como expressão da universalidade) e da “submissão 
da arte à lógica de mercado” com a possibilidade de, por 
meio das tecnologias, representar, de forma mais perfeita, 
o mundo exterior, torna a representação universalizada da 
indústria cultural ainda mais poderosa. O empobrecimento 
dos produtos culturais e a destinação à diversão e ao entre-
tenimento representam a negação da arte como esfera de 
reflexão e do homem como sujeito autônomo e pensante.

Para os autores, essa redução, que em si já cons-
titui uma “barbárie estética”, só é realizada efetivamente 
pela indústria cultural, que, ao reduzir todos os setores 
da produção espiritual ao fim único da distração e do en-
tretenimento, produz uma “cultura unitária”. Sob a in-
dustrialização, a obra de arte encontrou o norte, um novo 
fiador de sentido. Não houve caos, liberdade, autonomia 
ou emancipação, conforme sugerido por Benjamin. A so-
breposição da lógica do mercado à lógica autônoma da 
esfera artística resultou na “mercantilização da cultura” 
e provocou a perda da dimensão estética da obra de arte.

Em carta datada de 18 de março de 1936 que se en-
contra em volume que compila a correspondência de Benja-
min (1998: 133-139), Adorno coloca em discussão o papel 
conferido por Benjamin às tecnologias de reprodução da 
obra de arte. Para Adorno, o que determina a queda da aura 
não é o elemento técnico, o caráter reprodutível, mas sim o 
cumprimento, pela obra de arte - seja ela reprodutível ou não 
-, de suas leis formais autônomas, o que foi permitido à arte 
moderna pelo advento do mercado e pela consolidação da 
sociedade burguesa, mas em seguida inviabilizado pelo pro-
cesso de mercantilização que dominou a produção artística.

Nesse sentido, para Adorno, Benjamin teria su-



perestimado o elemento técnico em relação à reprodução 
da arte e o subestimado em relação ao estabelecimento da 
autonomia da arte, conferindo a esta um caráter contrarre-
volucionário. Ao mesmo tempo, não teria dado o devido 
valor à transformação da arte em mercadoria, em valor de 
troca, conforme esclarece Luciano Ferreira Gatti (2008: 
200-201). Adorno destaca que Benjamin não desconhece 
o risco da subordinação da arte ao mercado; entretanto, 
toca nesse problema apenas por meio de conceitos abstra-
tos, como o de “capital cinematográfico”, e não explora a 
fundo a dialética e a a irracionalidade dessa subordinação. 

Elucidando o diálogo de Adorno com Benjamin, 
Gatti (2008: 200-222) ressalta que a partir do momento em 
que “a lógica de produção da arte é subordinada à lógica 
de produção do mercado e a cultura perde sua autonomia”, 
não é mais possível analisar a técnica artística sem analisar 
sua função social. Mas Benjamin, ao contrário do que pare-
cia pensar o filósofo frankfurtiano, não chegava a ignorar o 
potencial regressivo da técnica, mas apenas entendia ser ne-
cessário explorar as características de uma nova tecnologia 
e revelar suas potencialidades de realizar as promessas da 
modernidade, descortinando “um outro futuro para o pas-
sado, distinto daquele em que se transformou o presente”.

Ainda de acordo com Gatti, Adorno e Horkhei-
mer, numa linha diferente de Benjamin, entendem que 
a perda de apoio da religião, a dissolução dos “resíduos” 
pré-capitalistas e o desenvolvimento técnico não levaram 
à autonomização e emancipação da arte, mas, ao contrá-
rio, levaram a uma unificação, padronização e totalização 
da cultura em termos mercadológicos, o que significa uma 
subordinação da cultura aos interesses dos “economica-
mente mais fortes” nos vários lugares do mundo moderno.



II

Território sertanejo:
Dilemas sociais

do Norte de Minas





Território sertanejo, o Norte de Minas Gerais con-
figurou-se culturalmente, ao longo da história brasileira, a 
partir de dinâmicas distintas de ocupação que culminaram 
numa sociedade híbrida, formada por índios, africanos e 
brancos, conforme João Batista de Almeida Costa (1997; 
2003). Atividades agrícolas e pecuárias foram estruturan-
tes desse processo de territorialização dos Gerais, diferen-
temente do processo de ocupação das Minas, estimulado 
pela extração de ouro e diamantes. O traço econômico ori-
ginário se mantém ainda hoje como uma referência iden-
titária da região, não se apagou com o passar dos anos, 
configurando-se como um elemento social problemático. 

As relações que subordinam os Gerais às Minas e 
o excluem não apenas de uma dinâmica identitária cultural 
reconhecida como mineira, mas também de projetos e de 
políticas públicas, são produtos de uma hierarquização das 
diferenças, da concentração de poder simbólico na região 
das Minas. O ponto crucial para a compreensão da relação 
Gerais X Minas diz desrespeito à distribuição de recursos 
administrados pelo poder público. Elites mineiras, situadas 
na capital Belo Horizonte, na região Central e no Sul do Esta-
do, afirmam sua superioridade apoiadas pelo monopólio das 
fontes de poder, na identificação coletiva e no carisma grupal. 

Considerando-se as últimas cinco décadas, dois pro-
cessos vêm transformando profundamente o Norte de Minas. 

De um lado, a degeneração ambiental, motivada 
pela apropriação, retenção e destruição dos recursos hídricos 
e vegetais e bases do já frágil equilíbrio ecológico do cerra-
do. Quando não tem dono, a água é absorvida indiretamente 
pelo represamento dos córregos e extensas plantações de eu-
caliptos que substituem os espécimes nativos. Por sua vez, o 
desmatamento desordenado interfere no regime das chuvas. 

Nesse contexto, o sistema tradicional de preparo 



e plantio das terras especialmente a queimada, por que os 
grandes proprietários praticam talvez com efeitos ainda 
mais desastrosos - apenas faz exaurir solos e comprometer 
os mecanismos necessários à sua recomposição, o que vem 
diminuindo o grau de fertilidade e inviabilizando a econo-
mia da imensa maioria dos pequenos produtores que dis-
põe de ínfimas parcelas para suas culturas de subsistência. 

De outro lado, a introdução de novas rela-
ções econômicas consentâneas com a apropriação das 
riquezas - sobretudo no solo - e com o aproveitamen-
to dos recursos humanos segundo uma lógica trazida 
pelo avanço indelével do grande capital em toda região. 

Diante desse quadro, as populações rurais e aque-
las que já se dirigiam para as periferias urbanas encontram-
-se não apenas em uma situação de penúria e de incertezas 
quanto à sobrevivência material. o abalo é também cultural, 
diz respeito a um modo de vida, de proceder e de dar sentido 
à existência que se torna caduco e deixa esses trabalhadores 
empobrecidos numa posição no mínimo ambígua: a maioria 
destes reconhece que há mais “civilidade”, mais recursos e 
facilidades das quais se pode em parte usufruir, não sendo 
por isso de todo vã a esperança em dias melhores, ao mesmo 
tempo em que lembram como no passado seu trabalho valia 
mais, os solos eram melhores, a pobreza era uma condição 
digna e a prosperidade dependia do empenho de cada um.

Assim, a comunidade rural tradicional, com sua 
agricultura de subsistência, é definida neste estudo por um 
conjunto de ausências: solo pobre, trabalho lento, capital 
tímido, primitivismo tecnológico produtividade reduzida, 
baixo rendimento do trabalhador, não valorização da in-
tensidade irregularidade produtiva, falta de racionalidade e 
espírito empreendedor, ausência de espírito de poupança.

Marshall Sahlins (1978) chama atenção para as op-



ções diferenciadas e diversas das sociedades existentes. Re-
lativiza o conceito de economia de subsistência, afastando-
-se do sentido que muitas vezes lhe é dado de economia de 
sobrevivência ou mais radicalmente de pobreza e, mesmo, 
de miséria. Observando e comparando sociedades desse 
tipo, Sahlins demonstra que elas, diferentemente da nossa 
sociedade, não praticam a acumulação sistemática de rique-
za, porém, não são necessariamente pobres ou miseráveis.

Se no caso da sociedade moderna capi-
talista, sua “razão cultural” coincide com sua “ra-
zão prática”, esse não é o caso de outras socieda-
des que se norteiam por outras escolhas culturais. 

Diríamos que essas comunidades tradicio-
nais acabem por se organizar de tal forma a conseguir 
um equilíbrio viável. Economicamente, pela produção 
dos bens socialmente necessários, esforçando a popula-
ção em manter o nível de necessidades dentro dos limi-
tes possíveis da produção local. Socialmente, pelo tipo 
de organização baseado nas relações pessoais e funda-
do nos princípios de “reciprocidade” e “ajuda mútua”. 

De acordo com Margarida Moura (1998: 5), 

A insistência em imputar atributos negati-
vos a uma sociedade, tais como ausência 
de atividade econômica significativa, fra-
co dinamismo dos atores envolvidos, tra-
dicionalismo, permite que a expansão de 
atividades fundadas no lucro capitalista se 
tornem o remédio por excelência para o de-
senvolvimento, trazendo, enfim, vida para 
onde supostamente existem apenas um 
povo moribundo e uma terra agonizante. 



Por fim, compreende-se que o conceito de “po-
vos tradicionais” carrega um peso empírico e político. A 
opção pela palavra “tradicional” que muitas vezes é con-
fundida com a ideia do atraso econômico, político e so-
cial, está mais ligada ao tradicional no sentido dado por 
Sahlins (1997), que mostra a tradição como movimento 
de transformação ponto o uso de conceito povos tradi-
cionais é aplicado no conjunto de fatores como proprie-
dade comum, ligação de povo e lugar, luta pela autono-
mia cultural e ligação sustentável com o meio ambiente.

Conforme Costa (1997; 2003), o sertão sanfranfis-
cano possui um poder simbólico incomensurável no pensa-
mento social brasileiro. O lugar que ocupa, na centralidade 
da nação brasileira, se deve à obra ficcional construída por 
Guimarães Rosa internacionalmente conhecida, cujo va-
lor simbólico permite de dirimir e inverter a inferiorização 
regional da hierarquização da diferença em Minas Gerais. 
Se o sertão tem sido tratado no pensamento social brasi-
leiro como o lugar da alma brasileira, o Norte de Minas 
como parte do Sertão e como cenário ficcional da obra ro-
siana não tem a inferioridade que os mineiros lhe impu-
tam, principalmente, porque a afirmação de Minas Gerais 
como o coração do Brasil, pressupõe o imbricamento en-
tre as duas formações históricas distintas que são seu fun-
damento sócio-histórico e cultural: as minas e os currais.

Em razão notadamente dos incentivos oferecidos 
na área de abrangência da Superintendência de Desenvolvi-
mento do Nordeste (SUDENE) a partir da década de 1970, 
indústrias e empresas instalaram-se na região, visando no en-
tanto seus interesses particulares e desconhecendo as neces-
sidades de desenvolvimento social da zonas rurais e urbanas. 

Este movimento, além de sua dimensão essencial-
mente política, inaugura um momento de reordenação global 



da economia brasileira, de sua inserção no processo de inter-
nacionalização do capital e de um amplo movimento de mo-
dernização e racionalização que se expressa, sobremaneira, 
no planejamento das políticas estatais. Instauram-se mudan-
ças substanciais no conjunto do sistema socioeconômico, 
na direção de um modelo de desenvolvimento capitalista, 
cujas características básicas se expressão: na concentração 
de renda; crescimento de um parque industrial, criação de 
um mercado interno, desenvolvimento desigual das regiões 
e concentração da população nos grandes centros urbanos.

Sobre a extensão desse processo de racionaliza-
ção e desenvolvimento capitalista nas políticas governa-
mentais em particular na esfera cultural, os trabalhos de 
Renato Ortiz chamam a atenção para alguns aspectos fun-
damentais que atingem a região em questão. Observa que 
nesse período - inaugurado com o movimento de 64, em 
que economia brasileira cria um mercado de bens mate-
riais - desenvolve-se um mercado de bens simbólicos na 
área da cultura como parte de um projeto de integração das 
diferentes regiões, no interior de uma hegemonia estatal. 

“O estado procura intensificar as partes a partir 
de um centro de decisões”, ao mesmo tempo em que pro-
move a “expansão, a nível de produção, distribuição e do 
consumo de bens culturais”, segundo Renato Ortiz (1985: 
83). Isso implica quebra de isolamento das diversas regi-
ões do país. Pela ampliação da comunicação, busca-se in-
tegrar o conjunto da sociedade em termos mercadológicos. 

O “subdesenvolvimento” destas comunidades ru-
rais pode ser entendido como de corrente do processo do ca-
pitalismo industrial, responsável pela desigualdade regional 
que produz. A industrialização, a urbanização e ampliação 
da comunicação levam, por sua vez, a quebra do isolamen-
to relativo, acelerando a crise de seu sistema produtivo e 



de sua estrutura sociocultural, conforme Durham (1973: 9).
Esta desigualdade não significa, no entanto, a 

existência de duas áreas opostas - os Brasis: retrógra-
do e “tradicional”, portanto pobre e subdesenvolvido e 
outro “progressista” e “capitalista”, por isto rico e de-
senvolvido. O setor “tradicional” ou “atrasado” da so-
ciedade não pode ser considerado como sendo um in-
dependente do outro setor, “moderno” ou “avançado”. 
A relação entre desenvolvimento e subdesenvolvimento 
implica um processo total (seria o fato social total na óti-
ca de Marcel Mauss, ou seja, observar o objeto em todas 
as suas dimensões - visão holística), isto é, uma integra-
ção entre os diferentes setores pelo qual o setor “atrasado” 
aparece como necessário ao desenvolvimento do outro. 

Este é um cenário real, devastador e a princí-
pio funesto. Todavia, como afirma Raymond Willia-
ms (1989), a ruptura entre campo e cidade não se es-
tabelece de forma definitiva apenas pelas aparências 
materiais. Uma linha imaginária, quase ancestral, permite 
que o rural permite o urbano, especialmente naquilo que 
diz respeito à memória, a tradição, por atos de viver co-
tidianamente experiências já passadas, recriadas, recon-
figuradas. Esta é uma forma, talvez, de na lembrança de 
imagens e práticas despossuídas mirar-se num espelho 
e perceber as raízes nas quais a sua história foi plantada.

O desenraizamento é a mais perigosa doen-
ça que atinge a cultura, afirma Ecléa Bosi (1992). As-
sim, o encontro com suas raízes torna possível ao 
indivíduo fragmentado pelo tempo lógico do fazer capi-
talista, ver-se, outra vez, por inteiro, agora imerso num 
coletivo que lhe diz respeito, que o faz humano e não 
apenas parte de uma engrenagem ele rouba a memória, 
a sua história, a sua identidade como sujeito histórico.



É imprescindível perceber a comunidade rural mu-
nida de um equipamento cultural que oferece, junto com 
a “razão prático” – determinantes culturais -, uma “razão 
simbólica” – cultural - na abertura para a libertação de re-
calques históricos (os elementos arcaicos e populares re-
primidos pelo academicismo, que o Modernismo combate). 

Segundo Geertz (1978), estas situações requerem o 
aparecimento de ideologias que, entendidas como discussões 
coerentes, são construídas para eliminar as contradições do 
sistema social, para dar sentido as situações problemáticas 
tornando possível a atuação dos agentes dentro delas. E, as-
sim, comenta Geertz, “é através da construção de ideologias, 
de imagens esquemáticas da ordem social que o homem faz 
de si mesmo, para o bem ou para o mal, um animal político”. 





III

Problemas do progresso:
Cultura popular

e desenvolvimentismo





Cultura é um modo específico de ver, sentir e re-
presentar o mundo. Pode ser entendida como sinônimo 
de civilização, conforme Norbert Elias (1994: 220-222), 
para quem o indivíduo é composto de comportamentos 
que pressupõem um conjunto de processos condiciona-
dos e de manifestações da vida psíquica. No entanto, tais 
manifestações dessa vida só podem ser analisadas coleti-
vamente, pois ganham sentido, inteligibilidade, no coleti-
vo. Indivíduo e sociedade são intrinsecamente ligados, são 
expressão de uma vida única. A constituição do indivíduo 
não acontece isoladamente. A configuração é feita de ele-
mentos comuns, compartilhados. Muito embora as pesso-
as escolham e tenham vontade própria, são portadoras e 
carregadoras da estrutura social. Elias diz que o indivíduo  

Não sabe bem por que este significa-
do e esta determinação estão implica-
das nas palavras, por que, exatamente, 
esta mudança e aquela possibilidade de-
las podem ser derivadas. Usa-as porque 
ele parece uma coisa natural, porque 
desde a infância aprende a ver o mun-
do através da lente desses conceitos. 

Resta-nos perguntar se entre um processo de con-
figuração e outro poderia existir uma margem maior de 
liberdade do sujeito, se haveria uma margem para trans-
gressão do sujeito. Assim, vejo que é preciso entrar nas 
formas de representações culturais antes de mais nada, 
penetrar no interior de uma determinada realidade so-
cial e tentar desvendar como essas representações foram 
constituídas e se apresentam ao público, o que pode es-
tar presente nos gestos, na linguagem, nos referenciais de 



mundo, nas práticas cotidianas de trabalhos, festas e reli-
giosidade, as vírgulas, a ideia de mobilidade dos sujeitos. 
Daí, em face do reconhecimento de elementos que foram 
negados, admite-se que os sujeitos têm lugar na história. 

Na linha de Antônio Augusto Arantes (1990), 
compreendo que a cultura popular do Norte de Minas são 
todas as práticas e representações culturais vivenciadas no 
cotidiano dos sujeitos sociais, distanciados do racionalismo 
científico, processo no qual recraim seu universo de cren-
ças, hábitos, costumes. Nesse ponto de vista, a cultura po-
pular está impregnada de práticas que permeiam o universo 
dos atores sociais, referenciais de vida, memória e tradi-
ção que não estão emoldurados nas comemorações oficiais 
ou não se tornaram ainda mercadoria da indústria cultural.

Por isso, a cultura popular conta com lógica interna 
própria, ritmo e modo de peculiar de existência. O seu tem-
po histórico é o dos ciclos naturais, e a sua condição de so-
brevivência é o “enraizamento”, conforme a perspectiva de 
Ecléa Bosi, na tradição, numa maneira própria de conceber 
o mundo em que vive. A cultura popular só existe e persiste 
porque tem significado para as pessoas que a vivenciam.

A cultura popular constitui um espaço de resis-
tências e táticas de recusa de à ordem social estabelecida. 
Uma de suas manifestações notáveis no Brasil profundo são 
narrativas que satirizam o poder instituído: folhetins, lite-
ratura de cordel, charges, os cartoons, músicas, danças etc.

Marilena Chauí (1982: 63) nos adverte para uma crí-
tica que se faz à cultura popular, interpretando-a como incapaz 
de gerar e criar seus próprios significados simbólicos. Vejamos:

... Fala-se de cultura popular enquanto 
cultura dominada, invadida, aniquilada 
pela cultura de massa e pela indústria 



cultural, envolvida pelos valores do-
minantes, pauperizada intelectualmen-
te pelas restrições impostas pela elite, 
manipulada pela folclorização naciona-
lista, demagógica e explorada, em sua, 
impotente face à dominação e arrasada 
pela potência destrutiva da alienação.

Alguns vêem as representações culturais das clas-
ses populares como caos e despolitização. Outros as inter-
pretam como forma de resistência em espaços de trabalho, 
lazer e moradia. Alienação não é, nessa perspectiva, a carac-
terística dos menos favorecidos economicamente, mas um 
elemento que germina na sociedade como um todo e está 
expresso no discurso ideológico capitalista, tendo como in-
dicador a valorização da cultura popular apenas sob o signo 
do nacionalismo demagógico, que a congela como tradição.

Cultura popular e cultura erudita são rótulos que 
quantificam e qualificam as formas de expressões artísticas, 
sem explicitá-las ou compreendê-las. São diferentes apenas 
no que se refere ao conteúdo e à forma de representação 
de uma dada realidade social, mas, de acordo com Michel 
de Certeau (1994), não se separam totalmente, pois se ali-
mentam de uma mútua circularidade. O entrecruzamento 
de práticas culturais é hoje, mais do que nunca, viabiliza-
do pelos meios de comunicação de massa e a nós, cien-
tistas sociais, cabe compreender as múltiplas recriações e/
ou projeções que as classes populares fazem do que lhes 
é  apresentado, sob as mais diversas formas, pela mídia.

Estudar a cultura popular é estar aberto a to-
das as possibilidades, desvencilhando-se de conceitos e 
preconceitos, privilegiando códigos e significados sim-
bólicos partilhados entre sujeitos sociais de um tempo 



histórico e de um espaço geográfico. Isto tudo porque, 
embora se possa ter um modo de vida refinado, civiliza-
do e racionalizado, muitas práticas culturais permeiam 
o nosso cotidiano: comidas, superstições, ditados, remé-
dios caseiros. Atitude de descaso para com as coisas po-
pulares deriva geralmente de associação preconceituo-
sa das classes populares a um fazer desprovido de saber. 

Penso que se deve tratar a cultura popular como uma 
das formas possíveis de representação que pessoas ou clas-
ses sociais utilizam para expressar suas vivências. A cultura 
popular não pode ser considerada como um terceiro nível de 
ideias, segundo Roger Chartier (1990), ou ser tratada apenas 
de uma perspectiva ideológica, como manifestação da cons-
ciência ou inconsciência de determinados segmentos sociais. 

A cultura é um processo dinâmico. Não se pode 
pensar suas transformações como deterioração. A cultura 
deve ser pensada no plural e no presente, como uma forma 
de representação viva e dinâmica das classes populares. A 
festa pode ter o mesmo nome, seguir ritmos tradicionais, 
manter laços de solidariedade, provocar prazer, renovar o 
lazer. Porém, a modernidade, as novas formas de relações 
de trabalho, de mercado de consumo, a tecnologia, a infor-
mática, os meios de comunicação de massas vão ser incor-
porados de alguma forma pelo imaginário popular, possibi-
litando o que De Certeau chama de “invenção do cotidiano”: 
um refazer contínuo de práticas e representações populares.

A formas de expressão da cultura popular no Norte 
de Minas, como as chamadas Festas de Agosto que aconte-
cem há mais de um século na cidade de Montes Claros, estão 
impregnadas por lutas, sobrevivências, misticismos, e refle-
tem situações concretas, práticas de um mundo real constru-
ídas no cotidiano, no fazer do dia-a-dia dos seres humanos.

É necessário entender que as festas, os cantos, 



as rezas, as danças, podem ter, muitas vezes, suas datas 
comemorativas específicas criadas por órgãos oficiais, 
que estabelecem e priorizam, de acordo com seus inte-
resses e convivências, uma cronologia cultural. Mas não 
se pode esquecer, por outro lado, que antes desse calen-
dário ser oficializado essas práticas culturais foram vi-
venciadas e experimentadas na rotina das pessoas, como 
parte integrante de suas vidas, como rituais sagrados. 

Assim, antes de serem representações dis-
cursivas de uma época, as práticas culturais populares 
são parte de um mundo no qual, ao se produzirem re-
lações econômicas e sociais, também se produz cultu-
ra. Não podemos deixar de pensar a cultura como par-
te das relações sociais de produção, de convívio e de 
formas de solidariedade, de prazer, lazer e crenças.

Quando entendida como folclore, como tradi-
ção, a cultura é geralmente aprisionada num tempo pas-
sado. Tal interpretação congela as práticas culturais, de 
modo que estas perdem a pulsação de vida que exis-
te no ato mesmo de sua recriação e, consequentemen-
te, o seu significado simbólico para os sujeitos sociais 
que a vivem, tornando-a uma representação artificial.

Com a folclorização da cultura popular, observa-se 
um didatismo, uma domesticação da cultura, e um esteti-
cismo que passam a restringir a cultura a eventos artísticos 
higienizados, destituídos de aspectos de pobreza ou rudeza, 
de modo  que a cultura popular possa ser algo palatável 
para as elites. O isolamento do povo sertanejo no espaço 
rural, seu distanciamento do espaço urbano, tal como se 
vê no Norte de Minas, contribui em muito para a folclo-
rização da cultura popular. A existência de comunidades 
tradicionais passa despercebida pelas elites locais urba-
nas, sem registros televisivos, radiofônicos, bem como, em 



tantos casos, das redes sociais agora no tempo da Internet. 
A compreensão da relação entre os espaços rural 

e urbano norte-mineiros precisa levar em conta especial-
mente a década de 1920, marcada pela chegada da ferro-
via à região, o que alterou consideravelmente a economia 
sertaneja como um todo, conforme demonstrou estudo de 
Simone Narciso Lessa (1993). Também precisa levar em 
conta a década de 1960, quando se registra um avanço 
no processo de modernização, com aglomerados urbanos 
recebendo energia elétrica, água potável canalizada, pa-
vimentação e iluminação de ruas, serviços de telefonia, 
hospitais e cinemas. Esse processo se acirra decisivamen-
te com a partire dos anos 1970 com a chega da Sudene.  

Conforme José Maria Alves Car-
doso (2000: 232), a Sudene significou a 

Criação de programas e projetos, prin-
cipalmente nos setores agropecuários 
industriais, sustentados por políticas de 
incentivos fiscais e financeiros diver-
sos. Tais incentivos funcionavam como 
um atrativo para a exploração destas 
atividades, tanto para o capital regional 
como para o capital nacional e interna-
cional. (...) Promoção de programas e 
políticas sustentadas por estímulos fis-
cais e financeiros, destinadas a fomen-
tar a exploração econômica dos setores 
produtivos regionais (...) Criação de in-
fraestrutura básica e econômica, bem 
como de uma rede de serviços sociais, 
tais como: estradas, Campos de pouso, 
centrais de comunicação, obras nos se-



tores de saúde e educação, energia elé-
trica, saneamento básico, dentre outras.

Portanto, na esfera econômica é possível encon-
trar uma variedade de influências orientando a produ-
ção, a distribuição e a circulação de bens e serviços, bem 
como o convívio de lógicas diferenciadas, com objetivos 
diversificados, presentes na região. Se tomarmos as ca-
racterísticas da região norte-mineira que permitem per-
cebê-la como uma região de fronteira – socioeconômica, 
cultural e agrícola –, é relevante lembrarmos uma carac-
terística mais geral que envolve as situações de frontei-
ra, conforme José de Souza Martins (1996): a coexis-
tência de temporalidades desencontradas, desencontro 
de temporalidades históricas e lugares sociais distintos.

A partir da compreensão de Martins (1996), João 
Batista de Almeida Costa explicita que o ser da região nor-
te-mineira aparece ao “outro”, aquele que é de fora, como 
ser portador de características muitas vezes estigmatizadas. 
A identidade da pessoa dessa região é acompanhada de 
um “orgulho e amor” por si mesmo. Diz Costa (1997: 82):

De acordo com essa característica as for-
mas de convívio são ditadas por uma ótica 
de fundo emotivo, apesar da manifestação 
formal de respeito, buscando o convívio fa-
miliar, o desejo de estabelecer intimidade.

Embora as relações sejam de fundo emotivo e te-
nham como ambiente principal a vida rural, o “ser do ser-
tão” construiu uma cultura baseada em regras consensuais 
e no uso coletivo da terra, com uma visão de mundo mar-
cada pela presença do boi. Conhecedor da flora e fauna da 



região, o sertanejo e sertaneja, nas figuras do raizeiro e da 
benzedeira, sabe possibilidades reconhecidas por toda a co-
munidade. O mundo rural é sustentado por uma economia 
de subsistência, na qual se sobressai a solidariedade vicinal. 
A fé e a religiosidade sustentam a esperança num mundo 
melhor, regulando e reproduzindo a moral e os costumes.

As promessas e canções para chover ao pé do 
cruzeiro no alto da Serra, os terços cantados, as encomen-
dações das almas, os tecidos tramados no tear, os pontos-
-cruzes, os monjolos, a roda d’água, a feitura do sabão de 
“cuada” em tachadas, a fabricação da rapadura em gran-
des tachos de cobre, as quitandas (pão de queijo, bolo de 
puba, biscoito escaldado, cequilhos, dentre outros) feitos 
em fornos de barro no fundo dos quintais das casas, os 
potes de barro ou cabaças no interior das casas que con-
servavam a água sempre fria, os carros de boi chiando o 
dia inteiro perduram atualmente sobretudo na memória de 
sujeitos sertanejos, como experiência do tempo passado. 

As mudanças são bem visíveis no espaço social 
norte-mineiro atualmente. No âmbito agrário, destaca-se a 
monocultura de feijão, milho, capim impulsionada por so-
fisticada tecnologia, cuja consequência imediata é a subs-
tituição de homens por máquinas. A degradação ambiental 
tem se apresentado na área urbana com o uso excessivo de 
concreto e lama asfáltica. Estradas construídas para esco-
ar a produção também têm sido utilizadas para a migração 
de pequenos proprietários, roceiros, boiadeiros e carreiros 
em busca de outras formas de sobrevivência geralmen-
te nas grandes cidades dentro e fora do Norte de Minas. 



IV

Populações tradicionais:
o lugar da cultura na

região sertaneja





A cultura sertaneja se torna elemento definidor dos limi-
tes do próprio sentido de região quando consideramos o Norte de 
Minas não apenas como um conjunto de municípios distribuídos 
num espaço geográfico, mas como unidade de “estilos de vida”, 
nos termos em que Diégues Júnior (1960: 7) conceitua região: 

Um conjunto ecológico de pessoas, aproxima-
das pela unidade das relações espaciais, da es-
trutura econômica e das características sociais, 
dando-lhe, em conjunto, um tipo de cultura 
que, criando modo de vida próprio, a difere de 
outras regiões. São, portanto, as regiões espa-
ços territoriais definidos por certas caracterís-
ticas que dão unidade de ideias, de sentimen-
tos, de estilos de vida, a um grupo populacional.

 

A importância da relação do homem com seu meio para a carac-
terização de sua cultura se destaca, ainda a partir do mesmo autor, como 

Um complexo em que entram gêneros de vida 
de acordo com o meio, um tesouro de tradi-
ções, o uso de uma língua comum, uma mesma 
atitude diante dos problemas da vida ao lado 
dos elementos materiais [...] conjunto das téc-
nicas, das crenças e sentimentos, das maneiras 
de agir e de pensar, das atividades, do estilo de 
vida, em suma, criados ou desenvolvidos pelo 
grupo, dentro de uma certa ou relativa unidade. 

O processo de ocupação humana é que embasa a forma-
ção de regiões culturais. Dentre as regiões culturais sugeridas por 
ele para o estudo da diversidade brasileira está o “nordeste me-
diterrâneo”, na qual se inclui o norte de Minas, onde ele destaca 
o vaqueiro como tipo humano característico e os currais e fazen-



das de criação representando o principal centro social da região.
O signo sertão, núcleo gerador da identidade cultu-

ral sertaneja, é portador de vários significados. Segundo Ri-
cardo Ribeiro (2000), sertão corresponde a um lugar espacial-
mente periférico e culturalmente fora dos centros dinâmicos do 
mundo moderno. Ribeiro apresenta ainda outras noções com-
plementares de sertão identificadas por Janaína Amado:

 
1) corruptela de desertão; 
2) “vazio” humano, não de gente, mas de civilização; 
3) sertanum, trançado, entrelaçado, fechado; 
4) desertum, desertor, aquele que sai da fileira e da 
ordem - lugar onde se escondem fugitivos, aventureiros; 
5) e lugar desconhecido para onde vai o desertor.

O sertão surge como um lugar desprovido de qualquer traço 
de modernidade e desenvolvimento, lugar do atraso por excelência. 
A cultura e a sociedade sertanejas também são associadas ao atraso. 

O sertão norte-mineiro faz parte do bioma cerra-
do e áreas de transição para a caatinga, espaços sempre con-
siderados como “vazios” econômicos e demográficos, ape-
sar de terem sido sempre habitados pelo povo sertanejo, que 
é o grande responsável pela invenção constante e manuten-
ção de uma das maiores redes de economia solidária do planeta. 

Ricardo Ribeiro, ao falar da pré-história do sertão minei-
ro, identifica os índios do tronco linguístico “Macro-Jê” como base 
para a formação do patrimônio cultural sertanejo, especialmente 
no que se refere às suas relações com o cerrado. Os índios foram 
fundamentais para o sucesso das Bandeiras, que se valeram exa-
tamente da cultura deles para garantir a sobrevivência no sertão.

Já é consenso que o povoamento da região norte-mineira foi 
intimamente relacionado à expansão pecuária extensiva e às Bandei-
ras baianas e paulistas, que desbravaram o país a partir do século XVI.

Segundo Mata Machado (apud Cardoso, 2000: 182-183), a 
expansão pastoril passou por três fases: a primeira ligada de forma 
direta às atividades canavieiras; a segunda já separada das atividades 



agrícolas; e a terceira beneficiada pela presença de água, pastagens 
naturais e terrenos salinos. O caráter extensivo e itinerante da criação 
de gado também contribuiu para a dinâmica de ocupação da região.

As Sesmarias, muito importantes para o povoamen-
to da região, firmaram um modelo de desenvolvimento atra-
vés do arrendamento de terras praticado pelos proprietários e 
pela concessão de parte das crias aos vaqueiros, que muitas ve-
zes formavam seus próprios currais. A atividade pastoril era re-
alizada predominantemente pelos filhos dos proprietários ou por 
homens livres. A mão-de-obra negra não era muito usada no 
pastoreio, sendo preferida a indígena, que se adaptava melhor.

Com o desenvolvimento de uma economia agro-
pastoril, o sertão mineiro passou a responder pelo abasteci-
mento das Minas Gerais, Goiás e Cuiabá, o que proporcio-
nou aos “donos do sertão” importante acumulação de capital.

Ao falar sobre a Bandeira de Mathias Cardoso de Almeida, 
responsável pela ocupação do curso médio do rio São Francisco e pela 
fundação dos chamados “currais da Bahia”, hoje Norte de Minas, João 
Batista Costa (2001; 2003) destaca a figura deste bandeirante enquan-
to sujeito coletivo que desenvolve o papel social de agente articulador 
do processo de ocupação e povoamento do território norte-mineiro. 

Mathias Cardoso contribuiu para a construção do ca-
ráter norte-mineiro. As Bandeiras, grupos sociais organizados 
e mantidos devido às relações de solidariedade e reciprocida-
de e o estabelecimento de redes de parentes das famílias que re-
cobriam áreas microrregionais, deram ao norte-mineiro as ra-
ízes de sua nacionalidade. De acordo com Costa (2003: 241), 

Mathias Cardoso de Almeida enquanto lugar de me-
mória, em resumo, enuncia a sua atuação de fundador de Mor-
rinhos e de uma organização social baseada em relações de 
parentesco e companheirismo que se estende por grande par-
te de sua sesmaria, o território norte mineiro, propician-
do a todos os seus membros um sentido de unidade regional. 

Atualmente, a população sertaneja do Nor-



te de Minas é composta de diversas identidades microrre-
gionais, dentre elas os geraizeiros, barranqueiros, veredei-
ros ou vazanteiros e caatingueiros. Vivendo em localidades e 
ecologias diferenciadas, têm em comum a cultura sertaneja.

A cultura sertaneja se estrutura a partir da conjugação de 
duas lógicas distintas e complementares, frutos da organização social 
hierarquizada da comunidade, onde estavam presentes fazendeiros, 
sitiantes, posseiros e as camadas inferiores do universo sertanejo.

O caráter dual da cultura sertaneja articula as opções e inten-
ções dessa comunidade a partir de duas perspectivas: a do contrato mer-
cantil e a da dádiva, entendida como dom ou reciprocidade. Cada uma 
dessas opções é marcada por vínculos sociais de natureza diferente. 

A primeira perspectiva se firma entre indivíduos, na acep-
ção moderna do termo, a de sujeitos isolados, defensores de seus 
direitos, de relações impessoais. Destacam-se aí as relações mer-
cadológicas, o contrato individual puro e as ações movidas pelo 
interesse instrumental, fruto do cálculo efetuado pelos indivíduos.

A segunda se firma entre indivíduos morais – famílias, 
grupos sociais – ou pessoas, no sentido trabalhado por Mauss 
(1974), implicando a representação além de si, uma série de re-
lações cultivadas por coletividades que se obrigam mutuamente. 
Neste caso, prevalecem as relações na perspectiva do dom ou reci-
procidade, a dádiva. Segundo Alain Caillé (2002), o dom é “Toda 
prestação de serviços ou de bens efetuada sem garantia de retribui-
ção, com o intuito de criar, manter ou reconstruir o vínculo social. 
Na relação de dom, o vínculo tem mais importância que o bem.”

Costa (2000: 110) identifica a perspectiva da mutualidade 
como a base a partir da qual os homens da cultura sertaneja estabele-
ceram suas organizações, especialmente em suas camadas inferiores 
e também destas com as camadas superiores, através do compadrio. 

Neste sentido, esse autor destaca as relações sociais não deter-
minadas pela produção de riqueza, a ausência de recursos monetários 
e a prática do escambo, o caráter lúdico presente no caráter da forma 
de reprodução dessa sociedade, fugindo aos parâmetros capitalistas 
de produção e da racionalidade voltada para a maximização do lucro, 
presente na apropriação coletiva das terras das chapadas, por exemplo. 



Tais vínculos sofreram uma grande ruptura e se-
veras transformações com a criação das entidades de clas-
se da década de 1930, os sindicatos de produtores e de traba-
lhadores rurais, tornando-se assim os vínculos na hierarquia 
social, que então eram verticais, horizontais entre iguais.

Costa destaca ainda o dualismo estrutural da socie-
dade sertaneja na convivência de dois princípios para o es-
tabelecimento de relações: o princípio da “palavra” (ora-
lidade) em contraposição à lógica do “preto no branco”.

Carlos Dayrell (2000) ressalta que as populações tradicionais 
do Norte de Minas são marcadas pela diversidade e complexidade da 
sociedade camponesa, que é composta por agricultores tradicionais, 
coletores extrativistas, pescadores de garimpos artesanais. O território 
sertanejo é determinado historicamente pelas articulações entre a so-
ciedade, a cultura e a natureza. A cultura, diz ainda esse autor, constrói 
uma imagem diferenciada de sua natureza, percebe diferentemente 
sua riqueza e adota diferentes estratégias de apropriação da natureza. 

Atualmente, segundo Toledo, citado por Dayrell, coexistem 
três modalidades de apropriação da natureza no sertão norte-mineiro: 

1) a extrativista; 
2) a campesina; 
3) a agro-industrial. 

A modalidade campesina, de origem rural, mais pre-
sente na agricultura tradicional, é um tipo de apropriação que 
percebe a produção e natureza como dois elementos indisso-
ciáveis de uma realidade única, contrariamente à modalida-
de agroindustrial (hoje hegemônica e em franca expansão), 
que trata produção e natureza como duas realidades distintas.

O modo de apropriação da natureza pelas populações tra-
dicionais sertanejas do Norte de Minas genericamente se inclui no 
modelo campesino, como podemos perceber a partir das caracterís-
ticas de comunidades de gerazeiros descritas por Dayrell (2000):

1. Racionalidade de natureza não cumulativa, o que 



contribui para a preservação dos recursos; 
2. As atividades não visam o lucro, buscam basica-
mente garantir o auto-sustento;
3. Valores culturais orientados por objetivos de estabi-
lidade, prestígio, solidariedade interna e satisfação endó-
gena de necessidades;
4. Realização de potencialidades da natureza diante 
das demandas do homem.

Como as demais populações sertanejas até os anos 1970, 
os geraizeiros tinham sua base de produção assentada na pecuária 
extensiva e uma agricultura diversificada. Predominavam então as 
atividades primárias, com pouco efeito sobre a mata nativa, que são: 

1. Agricultura de sustentação;
2. Pecuária;
3. Algodão;
4. Pequena indústria doméstica (aguardente, rapadura, 
polvilho, farinha);
5. Extrativismo;
6. Ação de gado solto (reserva de valor).

O sistema de “pousio” (descanso da terra por um pe-
ríodo de dois até dez anos) evitava a degradação do solo. 
As estratégias produtivas eram baseadas na diversificação 
de atividades e utilizavam centenas de variedades de espé-
cies e sementes e também toda a diversidade da flora nativa.

Os geraizeiros seguem uma estraté-
gia de multiuso das diferentes unidades da paisa-
gem e de aproveitamento dos distintos agroambientes. 

O manejo dos recursos naturais, da biodi-
versidade através do conhecimento sobre os ecos-
sistemas foi construído através de tradição secular.

Havia normas sociais de acesso e distribuição equitati-
va dos recursos ambientais. Nos Gerais, as terras não eram cerca-
das. O uso das chapadas era comunal, garantindo o acesso de to-



dos (de grandes fazendeiros a pequenos sitiantes) aos diferentes 
tipos de ambientes e solo. O gado ficava livre nas áreas comuns.

Segundo Dayrell (2000: 222-259), o processo de moder-
nização da agricultura produziu, para os geraizeiros, a desarticu-
lação das estratégias produtivas assentadas no aproveitamento das 
potencialidades dos distintos agroambientes por eles manejados. 

Com o suposto interesse de tornar os Gerais produtivos e gerar 
emprego, a modernização chega com a Sudene ao Norte de Minas nos 
anos 1970. As áreas das chapadas são então tomadas das populações 
tradicionais sob o pretexto de não serem apropriadas à exploração agrí-
cola ou pastoril (já que lá nada se plantava e já eram terras sem dono), 
e concedidas aos empreendimentos florestais. Dayrell destaca que 

O processo de modernização da agricultura e a ex-
pansão das relações capitalistas a todos os rincões do pla-
neta têm contribuído com a apropriação de terras seculares, 
pertencentes às sociedades tradicionais, (...) e têm levado à de-
sintegração dos valores culturais, das identidades étnicas e prá-
ticas produtivas de uma diversidade de povos ainda existentes. 

Diante do choque com a nova racionalidade do mode-
lo agroindustrial, as populações tradicionais se vêem excluídas, 
estigmatizadas como atrasadas, são empurradas, pelos grandes 
projetos de irrigação e reflorestamento, para o trabalho assalaria-
do e temporário ou para as migrações para os centros urbanos.

As populações tradicionais sertanejas do Norte de Minas 
(como qualquer povo com qualquer cultura) não estão paradas no 
tempo, resistem com sua cultura, ressignificando elementos para que 
tudo faça sentido na realidade vivida e em sua prática diária. Adap-
tam-se às lógicas de mercado das relações capitalistas, buscando não 
abrir mão das relações marcadas pela mutualidade e reciprocidade. 

 





V

Território e identidade:
a invisibilidade da

comunidade sertaneja





Pretendo neste trabalho analisar o processo de constru-
ção da identidade sertaneja norte-mineira, com a finalidade de en-
tender, inicialmente, a relação dessa identidade com o território 
norte-mineiro e, por conseguinte, os obstáculos que se apresentam 
ao processo mesmo de afirmação dessa identidade, donde decor-
re uma espécie de invisibilização de toda a comunidade sertaneja.

Para o devido enfrentamento dessa problemática, am-
paro-me, especialmente, em dois autores que vêm refletin-
do nos últimos anos sobre a configuração identitária do norte-
-mineiro, com ênfase na questão territorial e étnica. Refiro-me 
a João Batista de Almeida Costa (1997), cujas pesquisas se re-
alizam a partir de um viés antropológico, e Bernardo Mata-
-Machado (1991), que tem na história o seu ângulo de análise. 

Entendo, em conformidade com o primeiro, que a com-
preensão rigorosa do local, do sertão, e do sujeito que nele se 
localiza, o sertanejo, coloca-se como fonte da complexidade 
norte-mineira. A partir da relação entre sujeito e local, confi-
gura-se uma cultura diferente daquelas que foram impostas ao 
sertanejo como modelo, exemplo, referência de civilidade: a 
dos bandeirantes, a dos baianos e, finalmente, a dos mineiros. 

Explorando o que entende por uma “lógica” específi-
ca do sertanejo norte-mineiro, Costa vislumbra um “modus ope-
randi” típico do sertanejo, que o diferencia culturalmente dos 
seus modelos de sujeito, tornando-o um sujeito outro, que não 
é paulista, baiano nem mineiro, mas sim norte-mineiro. Este, en-
tão, seria uma síntese de vários grupos étnicos, com seus tra-
ços identitários próprios, sua singular maneira de ver o mundo. 

No sertanejo, o ensaísta percebe um modo original de or-
ganização do simbólico, da religiosidade, da comensalidade, dos 
costumes etc, uma maneira surpreendente de reunir as muitas di-
mensões do real numa mesma “episteme”, ou seja, numa maneira 
singular de ler apreender o real, o que nos permite dizer que nes-
se modo de organização do simbólico já se revela uma espécie 
de significação outra do real, que acaba por se apresentar como a 
“teia de relações simbólicas” de que fala Clifford Geertz (1978). 

Pressionado desde o início pelos outros que aqui chega-



ram em missões “colonizatórias”, a partir do século XVII, o serta-
nejo norte-mineiro se viu obrigado a desenvolver uma posição de 
resistência cultural, que passa a ser seu mecanismo de sobrevivência 
como diferente na “subalternidade”, ou, melhor dizendo, diferente 
entre os diferentes, em virtude da relação com o local, em virtude 
do que entendo como um elo fundamental entre sujeito e território. 

Entretanto, nem o sertanejo nem o sertão se consolida-
ram como referências absolutas, únicas, da região norte-mineira, 
o que se explica se atentarmos para leituras como a de Bernar-
do Mata Machado, pelo fato de que o Norte de Minas é arrastado 
pelo processo de modernização do Estado de Minas Gerais a par-
tir do século XIX, movimento que alarga a própria ideia de sertão 
lugar Norte de Minas, que passa a contemplar também o noroes-
te do Estado, relativizando, por outro lado, a ideia de sertanejo. 

Embora minha preocupação aqui circunscreva a questão 
identitária em sentido mais restrito, etnocultural, creio ser importante, 
e até indispensável, não perder de vista o fator social como um todo, 
especialmente a sua dimensão político-econômica. Esta dimensão é 
que, de fato, força, de maneira decisiva, o isolamento do sertanejo, 
que o empurra para os “entornos” da chamada civilização e, finalmen-
te, acelera o processo de invisibilização de toda essa comunidade. 

A fundamentação de um modo de resistência do sertanejo 
ao que o sistema historicamente lhe impõe, ou seja, a invisibilização, 
leva-me a optar, estrategicamente, pelo viés cultural, e não pelo histo-
riográfico, que tende a tomar a história como uma sequência de fatos 
e traduzi-los numa determinada escrita, que acaba por se legitimar 
como “a História”, e não como um modo apenas de escrita da História.

A cultura nos dá a possibilidade exatamente de uma ne-
cessária reescrita da História, a partir da relação entre dimen-
sões interiores e exteriores, entre aquilo que o sertão realmente 
é, tal como a abordagem empírica nos permite constatar, e aquilo 
que parece ser, que pode até fazer parte do sertão, mas não cor-
responde à sua totalidade. Entre essas duas dimensões, como su-
jeito de um “entrelugar”, conforme a conceituação de Homi 
Bhabha (1998), coloca-se o sertanejo, vivente de uma fronteira, 
de uma dimensão imprecisa, que desafia a nossa compreensão.



Ao problematizar o conceito de região, Pierre Bour-
dieu (1998) entende que a tentativa de classificação das parti-
cularidades de um determinado espaço está diretamente liga-
da à questão da identidade regional, a começar pela definição do 
dado étnico. Não é, portanto, em função de uma veleidade que 
os indivíduos, situados num determinado lugar, classificam-
-no, dão-lhe um nome e, mais do que isso, defendem esse nome.

Com a nomeação desta parte do território de Minas Gerais, 
inicia-se toda uma construção discursiva com a finalidade de demar-
car um outro território, que se difere daqueles aos quais o sertão está 
ligado histórica e geograficamente. O sertão não é São Paulo, não é 
Bahia nem Minas, mas um lugar outro, compreensão que revela, antes 
de mais nada, uma arbitrariedade da parte dos sertanejos, que, claro, 
não permaneceria até os nossos dias senão portasse uma “lógica”.

Costa (2001) discorre assim sobre razões e 
sentimentos de se pertencer à região nortemineira: 

Sabemo-nos norte-mineiros por algumas razões 
quando saímos de nossa região para outras regiões 
de Minas Gerais, quando começamos conversa-
ções com quem não nos conhece, imediatamente 
nos perguntam: “você é baiano?”. E quando di-
zemos que somos do Norte de Minas ou norte-
-mineiro, imediatamente nos discriminam pe-
jorativamente com o clássico slogan: “ah, você 
é baianeiro”, ou você é baiano cansado”. Mas, 
apesar da ofensa posta na forma como nos iden-
tificam estigmatizando, levamos isso como uma 
brincadeira, porque nosso sentimento de amor ao 
Norte de Minas é maior do que qualquer ofensa 
que porventura venham a nos fazer. Esse orgulho 
é uma fonte de aversão que os outros têm para 
com todos nós que expressamos nossa consciência 
da diferença ao nos nomearmos norte-mineiros. 

Para aquele que é de fora, que não compreende nem respeita 



as características peculiares ao sertanejo, a identidade da pessoa dessa 
região é acompanhada de um “orgulho” e “amor” por si mesma. Não é 
uma identidade de superfície, que se esgota naquilo que se vê à primei-
ra vista, mas uma identidade arraigada, imersa em valores regionais, 
orientada por um código secreto, embasada numa “lógica” própria. 

O que dificulta a compreensão dessa “lógica”, tal vemos des-
de os escritos dos viajantes europeus, é o fato de estar assentada sobre 
uma dimensão simbólica, tendo na cultura o seu próprio fundamento. 
Culturalmente, o sertanejo se sabe diferente pelo fato de que seu pa-
râmetro identitário, aquilo que pesa na configuração da sua identida-
de, é o lugar onde vive, o sertão, com o qual está em íntima relação.

Onde começa, estende-se e acaba o sertão é algo que o 
sertanejo julga conhecer a fundo, mesmo levando em conside-
ração o que se diz a respeito, o discurso formulado por outrem, 
como vemos no Grande sertão: veredas de Guimarães Rosa (1986).

Logo, não é que o sertanejo esteja completamente alheio 
aos outros quando se trata de definir o sertão, mas atento, isto 
sim, à complexidade que envolve, naturalmente, essa definição.

Essa complexidade está relacionada à verdade. O sertane-
jo, nas suas tentativas de definição do sertão, acaba por sugerir que 
a verdade é a questão mais relevante. Ele se julga com a verdade a 
respeito do seu lugar, pela intimidade que com ele mantém, e, em 
contrapartida, denuncia a inexistência de uma única verdade sobre 
a identidade territorial do sertão, querela que é consequência ine-
gável da posição fronteiriça do sertão em relação a outros lugares.

Conforme José de Souza Martins (1996), a diversidade das 
relações sociais se torna apreensível exatamente a partir da análise da 
noção de fronteira, que se configura como uma zona de conflito em que 
muitas identidades se encontram e, cada uma a sua maneira, lutam para 
se afirmar. A fronteira não é um lugar que se define pela imobilidade, 
mas sim pelo movimento, pela agitação, pela permanente transfor-
mação, através da qual afirma-se a diferença do sujeito da fronteira.

O sertanejo é, evidentemente, um sujeito da fronteira, um 
fronteiriço, cuja identidade sempre esteve e está ameaçada pela pre-
sença de outros agentes históricos, “os de fora”, sempre guiados 
por uma intenção extrativista do sertão, que o vêem tão somente 



como espaço de exploração capitalista. Vivente da fronteira, o ser-
tanejo se vê obrigado a resistir para continuar sendo ele mesmo, 
para que não se percam seus referenciais básicos, sua originalidade.

A afirmação da identidade sertaneja, portanto, acon-
tece exatamente no lugar onde essa identidade pode se dissi-
par, em meio a um processo de que participam também outras 
identidades. A fronteira não se coloca como um lugar exclusi-
vo do sertanejo, mas sim como um lugar indefinido com relação 
a pertencimento, cuja propriedade seria, aparentemente, de to-
dos. O sertanejo instaura nesse lugar, a partir da luta com os seus 
outros, uma dimensão outra, qual seja, a de um “entrelugar”.

Paradoxalmente, ao encontrar o seu lugar entre os de-
mais agentes históricos, o sertanejo não se vê elevado à condi-
ção de referência legítima dos Gerais, mas como uma de suas 
referências. A identificação de sua presença ainda é bastante di-
fícil exatamente porque é pouco visível, exigindo uma aten-
ção rigorosa ao “interstício” em que persevera, onde reluzem 
os referenciais da cultura sertaneja norte-mineira autóctone.

Percebe-se, portanto, que o sertão é uma região complexa, 
atravessada por múltiplos significados, mas, principalmente, uma re-
gião onde reside um povo de cultura com características peculiares. 

O Norte de Minas se assemelha a outras regiões também mar-
cadas pelo subdesenvolvimento ou em vias de desenvolvimento, loca-
lizadas no Nordeste ou no Centro-oeste, áreas constitutivas do chama-
do “polígono das secas”, conforme José Maria Alves Cardoso (1996).

Todavia, um modo outro de vivência do ser-
tão acabou por conferir características próprias ao Nor-
te de Minas, que, para serem apreendidas, exige metodo-
logia diferenciada, que considere dados da cultura local.

Segundo Ricardo Ferreira Ribeiro (1998: 6-7), 

Nos depoimentos dos viajantes, o sertão mi-
neiro se distinguia da região mineradora da 
então Província de Minas Gerais por uma sé-
rie de características não apenas relativas ao 
meio ambiente, mas também aos aspectos so-



cioeconômicos e culturais próprios da forma-
ção social que historicamente aí se constituiu. 

Conforme ainda esse autor, os residentes do sertão olha-
vam os viajantes com uma curiosidade característica de quem vê o 
“outro”, aquele bastante diferente do “eu”. Por sua vez, os viajantes 
descrevem os moradores locais como pessoas de vida simples, como 
se vê nos escritos de Saint-Hilaire (1975) e Richard Burton (1977).

Predominavam no Norte de Minas, segundo Ricardo Ribeiro 
(1998: 14-15), fazendas de gado, “grandes áreas que davam à região a 
impressão de um deserto demográfico, cujos donos também possuíam 
um estilo de vida muito simples, apesar de possuírem grandes exten-
sões de terra e muitas vezes “dezenas de escravos e outros cabedais’”. 

Aguçando a diferenciação do sertanejo norte-mineiro em 
relação ao mineiro propriamente dito, João Batista de Almeida Cos-
ta (2003: 24) reflete sobre o chamado “discurso da mineiridade que 
inventou Minas Gerais”, ressaltando que o Estado de Minas Gerais 
comporta realidades distintas que podem ser separadas entre as Minas 
e os Gerais, implicando, por sua vez, não somente realidades geográ-
ficas diversas, mas também socioeconômicas e culturais. Diz Costa: 

Outra perspectiva afeita a esta questão refere-se 
à denominação identitária do mineiro. Nos pri-
mórdios da documentação colonial, os moradores 
da Capitania de São Paulo e Minas do Ouro e de-
pois Capitania de Minas Gerais eram nomeados 
como sendo os geralistas (...). Denominações di-
ferenciadas para povos diferenciados. (...) Falar as 
Minas ou as Gerais, dessa forma, é falar de uma 
mesma realidade que se contrasta com os Gerais. 

O processo de ordenação do sertão através da coloniza-
ção, como explica Sidney Valadares Pimentel  (1997), não pode-
ria se dar sem a constituição de um saber essencial, que se torna 
poderoso instrumento político-econômico do aparelho do Estado. 

Podemos dizer que governar é dispor de instrumentos 



de conhecimento sobre o espaço e aqueles que o ocupam; é ta-
refa que implica, antes de mais nada, a esfera do saber, que con-
tribuirá de forma decisiva para o estabelecimento do poder. 

Assim é que podemos ver os viajantes do século XIX como 
agentes históricos interessados em dominar o espaço da comunida-
de sertaneja, à medida que coletavam informações sobre o sertão, 
fundamentando o discurso de poder dos colonizadores europeus.

A representação desse novo espaço geográfico, que foi o 
Norte de Minas para os viajantes europeus, dá-se pela via da es-
crita. A “literatura de viagem” aparece como instrumento de apre-
ensão, compreensão e representação da realidade com a qual 
deparou o homem português na sua aventura expansionista.

Os viajantes fazem a escrita das cartas geográficas como for-
ma de preservar, acrescentar e manipular o novo saber que emerge da 
experiência, do contato direto com a fauna, a flora e a gente sertaneja.

A escrita dos viajantes está lavrada numa linguagem mais 
descritiva que narrativa, voltada à reprodução do real puro e vivo, tal 
como se lhes apresentava, atitude em que se evidencia uma crença 
no ideal empirista atualizado, de certa forma, por correntes filosófi-
cas no fim do século XIX, como o biologismo, o evolucionismo, etc.

A escrita dos viajantes é, por si mesma, uma demonstra-
ção de como o olhar europeu se acerca do novo território. O que é 
transportado para o papel e ordenado através da palavra escrita nada 
mais é do que a apreensão, compreensão e representação do proje-
to colonizador, que logra articular o poder bélico ao poder verbal.

Com a escrita, os viajantes promovem a substituição da cultura 
oral-gestual-táctil por uma cultura manuscrita e tipográfica que, pau-
latinamente, vai-se despindo do caráter maravilhoso, típico dos anti-
gos relatos, para se fixar na tarefa do registro objetivo das coisas vistas.

Com isso, não quero dizer que na percepção e re-
presentação escrita do Novo Mundo pelos viajantes não hou-
vesse mais a intercessão do mágico, do maravilhoso, de 
toda a efervescência mitológica inerente às narrativas orais.

Mesmo numa linguagem controlada, objetiva, transparece o 
simbolismo que permeava a mentalidade dos viajantes, comprometendo 
o ar de cientificidade que esses “gringos”, obviamente, queriam ostentar. 



Podemos dizer, portanto, que as narrativas de via-
gens aliavam fantasia e realidade, tornando fluidas as fron-
teiras entre o real e o imaginário. A ligação entre o conhe-
cido e o desconhecido se fará pela mediação do imaginário.

Assim, escrevendo sobre a colônia, esses homens 
estavam constituindo um saber sobre esse território, esta-
vam alcançando um poder que é o poder do colonizador, 
o que lhes permitia implantar seu projeto de colonização.



VI

De Capistrano a Costa:
o sertão no pensamento

social brasileiro





Ao lado de Capistrano de Abreu, como se sabe, Euclides 
da Cunha é um dos primeiros a avançar no sentido de compreen-
der a sistematização de um olhar sobre os sertões. Ao procurar 
transmitir o mundo do sertão para o leitor, transmite a sensação 
de sentir-se estrangeiro em seu próprio país. O sentimento de es-
trangeiridade de quem está no sertão não decorreria apenas de uma 
questão espacial, da longa distância que separa o sujeito dos gran-
des centros urbanos, mas principalmente de uma distância tempo-
ral, fato que acabava por comprometer a própria nacionalidade.

O sertanejo, para Cunha, é retrógrado, e não degenera-
do. Seu atraso se deve ao abandono a que foi relegado, e não aos 
condicionamentos e determinações de ordem genética. A civili-
zação seria capaz de sincronizar os tempos sociais do sertão e do 
litoral, trazendo para o nosso tempo “aqueles rudes compatriotas 
retardatários”. A diferença entre tempos sociais poderia ser conci-
liada pela ação governamental, encarregada de trazer os espaços 
atrasados incultos para a civilidade. Como missionário do pro-
gresso, Euclides da Cunha deseja integrar o sertão à vida nacional.

À medida que a República busca se organizar no Bra-
sil, nas três primeiras décadas do século passado, o pensamen-
to social se desvia do local, da terra, para se concentrar no vi-
vente desse local, o brasileiro. Assim é que vamos encontrar 
em Sérgio Buarque de Holanda uma caracterização do homem 
brasileiro que nos parece bastante produtiva para pensar o ser-
tanejo, qual seja, a cordialidade, entendida como uma mentalida-
de cultural construída ao longo do processo histórico. O homem 
cordial constitui uma síntese da herança colonial portuguesa, 
responsável pela gestação de uma sociedade onde predominam re-
lações sociais pessoalizadas, afetivas, particularistas clientelistas.

A cordialidade, nossa marca registrada, é, ao mesmo tem-
po, um obstáculo e uma proteção. Obstáculo, uma vez que bloqueia 
a instauração de um verdadeiro espaço público democrático onde 
deveriam predominar relações sociais e pessoais. Mas também uma 
proteção, já que pode evitar os excessos de uma sociedade moder-
na ultra racionalizada, burocratizada e impessoal. Ora, é justamente 
um dilema como esse que caracteriza a História Social de Oliveira 



Vianna e está sintetizado no conceito de espírito do pré-capitalismo. 
Vianna traduz a convicção da impossibilidade de supera-

ção total de uma certa mentalidade e realiza a operação intelectual 
que transfigura esta condição (de atraso, de inferioridade) em uma 
virtualidade capaz de apontar ao país um caminho específico que 
é, por isso, o mais adequado e o melhor para nós.  Mas aproxima-
ção pode ser ainda maior. Nos dois textos, ambos os conceitos são 
produzidos a partir de um cuidadoso diagnóstico histórico que tem 
como movimento fundamental da analise o processo de colonização.

Tanto Vianna quanto Holanda, ao realizarem um esforço de 
compreensão da sociedade brasileira, partem da interrogação básica 
sobre a existência ou não de uma mentalidade, de uma cultura nacional. 
Se essa mentalidade existe, suas características só poderão ser com-
preendidas a partir da experiência da colonização portuguesa, o que 
remete esses autores necessariamente ao tema da ocupação territorial 
e, portanto, às questões da grande propriedade e do trabalho escravo.

O ponto fundamental a ser observado na análise de Ho-
landa é que a cordialidade do homem brasileiro é uma realização 
da cultura ibérica. São as características dessa cultura que permi-
tem compreender o tipo de exploração colonial aqui estabelecido 
e as características do ruralismo que marca a sociedade brasileira. 
A colônia é um projeto da metrópole. A centralidade do estudo da 
tradição ibérica é, portanto, óbvia. Falar dela é falar do Brasil colo-
nial, ou mais, é falar do Brasil até 1888. De uma maneira muito su-
cinta, importa acentuar aqui algumas características dessa tradição 
que são fundamentais para a construção do conceito de cordialidade.

O ruralismo, que é a base do Brasil colonial e que pode 
ser traduzido pela atividade de exploração da terra com escravos, 
origina-se da “ética da aventura” que cultiva a audácia e também 
a imprevidência, a instabilidade e a ociosidade. A abundância de 
terras disponíveis e o desleixo do português, ao mesmo tempo in-
trépido e acomodado, produziram no Brasil a grande propriedade 
rural, resolvendo-se o problema do trabalho com a escravidão ne-
gra. O que se queria era riqueza, “mas riqueza que custa ousadia, 
não riqueza que custa trabalho” conforme Holanda (1981: 18).

É nesse meio rural, que o clima e as condições físicas ape-



nas ajudam a conformar, que se desenvolvem as relações sociais 
próprias da herança portuguesa. A grande propriedade, autônoma e 
isolada, e a família colonial são o seu berço. Daí, para Holanda, 
as características dessa cultura, o homem cordial. Como o mode-
lo de relações sociais é o ethos doméstico, centrado na autorida-
de patriarcal indisputada e pessoalizada, a solidariedade que existe 
ou que se nega é a que passa pelos sentimentos. É justamente esse 
fato capital que esclarece o aparente paradoxo de um comporta-
mento que oscila da indisciplina anárquica à obediência fidelíssima.

A cordialidade explica por que não temos certas formas 
de associativismo e por que, a despeito disso, temos atividades co-
letivas: temos um outro tipo de solidariedade. Nesse momento da 
análise, Holanda distingue as categorias de operação e prestância, 
por um lado, e de competição e rivalidade, por outro. A plastici-
dade da colonização portuguesa estaria, assim, na raiz da ambi-
valência de nossa cultura nacional, branca e europeia por origem 
e força, mas igualmente índia e negra por formação e tradição. 
Este o dilema e também a riqueza de nossos impasses nacionalis-
tas, manifestem-se eles em propostas literárias, políticas e sociais.

A cultura do povo norte-mineiro é extremamente miscige-
nada, conforme salienta Costa (1997), em virtude de um processo 
civilizatório do norte de Minas ter se efetivado através de três grupa-
mentos humanos diferenciados: primeiro com os paulistas, segundo 
com os baianos e por último com os mineiros, por isso, possuímos 
mais características da cultura nordestina, uma vez que os mineiros 
foram os últimos a chegarem por aqui. Enquanto os paulistas nave-
gavam o rio São Francisco para aprisionar índios e exterminar qui-
lombos localizados nessa região, explica Costa (1999), os baianos 
se fixaram nesta mesma área com suas fazendas de criação de gado 
para tração e para a produção de carne e couro, fundando assim os 
“currais da Bahia”, posteriormente denominados de Norte de Minas. 

Um dos motivos da anexação dos Gerais às Minas foi a pre-
ocupação com o fato de os habitantes dos Currais da Bahia continua-
rem a trazer o ouro explorado em Ouro Preto e Mariana para cá como 
forma de pagamento por alimentos, gado e animal de transporte que 
forneciam aos mineradores. A relação entre a sociedade pastoril e a 



mineradora, ainda conforme Costa (2003: 21), fundamentada na troca 
de animal e alimentos por ouro, é que possibilita a fixação dos mine-
radores em suas respectivas minas, dado de suma importância para a 
constituição da sociedade mineira no momento mesmo de sua gênese.

Nessa mesma ótica, Bernardo da Mata-Machado (1991: 
59-62) compreende que com o desvio do ouro e a falta de contro-
le estatal e econômico, tornou-se impossível, para os governantes 
portugueses, manter o controle da situação, o que levou a Coroa a 
tentar isolar a região norte-mineira provocando “Motim do Sertão”, 
a chamada Conjuração Sanfranciscana. Salienta Mata-Machado:

Com a decadência da mineração, rompem-se os 
vínculos comerciais entre o sertão e as minas, 
dando início a um longo período de isolamento 
daquela região que, sob certos aspectos, perdura 
até nossos dias. (...) O isolamento não significou 
falta de produtividade. Contando com os próprios 
recursos, a população desenvolveu um estilo de 
vida autônomo, fundado na agricultura para sub-
sistência e na utilização das riquezas naturais. 

Isolado, o sertanejo começa a desenvolver sua for-
ma específica de vida, como grupo étnico outro, diferente dos 
que contribuíram para a sua constituição histórica, com uma 
maneira outra de se relacionar com o seu entorno. Uma for-
ma de vida que é, antes de mais nada, uma forma de resistência.

 
 



VII

A escrita dos entornos:
o sertão nas narrativas
dos viajantes europeus





Este estudo pretende compreender algumas das muitas ima-
gens sobre o sertão e o sertanejo construídas pelos viajantes europeus 
que passaram pelo Norte de Minas. Tais imagens atestam a existên-
cia de um imaginário específico, configurado a partir de uma relação 
complexa entre colonizadores e lugar colonizado. Termos rotinei-
ros do pensamento social brasileiro das primeiras décadas do século 
XX, através dos quais tentou-se categorizar o sertão, remetem-nos 
a essa complexidade: “espaço da diversidade infinita”, “espaço da 
ambiguidade”, “espaço do deslocamento”, “espaço do entrelaça-
mento”, conforme destacado por Sidney Valadares Pimentel (1997).

Na relação com o lugar-sertão, depreende-se, a partir dos re-
latos dos viajantes, o entrechoque de dois mundos distintos, o europeu 
e o sertanejo. Autores como Auguste Saint-Hilaire, Richard Burton e 
James W.Wells são alguns desses viajantes que, percorrendo o sertão 
norte-mineiro, externaram, de modo exemplar, esse entrechoque, esse 
estranhamento de uma cultura. Entender a cultura sertaneja requer 
uma compreensão desse entrechoque que, por sua vez, implica com-
preender o lugar onde ele acontece, ou seja, o sertão. Em torno do sertão 
é que se efetiva, historicamente, a problemática que temos em vista.

Logo, cabe analisar essa categoria de maneira sistemática 
para, em seguida, discutir o imaginário dos viajantes sobre esse lugar e 
seus sujeitos, ou seja, sobre essa totalidade que se pode considerar como 
sócio-geo-cultural. Para tanto, faz-se necessário esclarecer, inicial-
mente, o sentido de imaginário que este estudo tem em vista, pois nele 
se encontram os mitos fundantes da sociedade sertaneja norte-mineira.

Conforme Gilbert Durand (1997), o imaginário é um con-
junto de imagens criadas pela humanidade, de quem procede sua 
significação. Imaginar é criar o mundo, é criar o universo, seja por 
meio das artes, das ciências, ou por meio dos pequenos atos, pro-
fundamente significativos, do cotidiano. O imaginário pode ser 
considerado como dimensão essencial do espírito à medida que o 
ato de criação, qualquer que seja, é o impulso que provém do ser 
(individual e social) completo (corpo, alma, sentimentos, sensibili-
dade, emoções), é a raiz de tudo aquilo que, para o homem, existe.

Não é, naturalmente, esta compreensão de imaginário que 
encontramos, por exemplo, nos dicionários, reverberada, de cer-



ta forma, pelo senso comum: imaginário como sinônimo de ilu-
sório, fantástico, invenção, ideação, representação etc. Não deixa 
de ser isso, mas, como se sabe, não é só isso. O imaginário é ins-
tância fundamental para a constituição do modo como os sujeitos 
se posicionam em face da vida, de tal forma que, ao tentar com-
preendê-lo, aproximamo-nos da compreensão de questões ineren-
tes à vida humana, como a crença, o medo, o desejo e a morte.

Historiadores, sociólogos e antropólogos discutiram longa-
mente o conceito de cultura, conforme sumariado por Roque de Bar-
ros Laraia (2006), e chegaram à conclusão de que se trata de uma to-
talidade de saberes e fazeres de um povo, sejam eles de caráter social, 
como os usos e costumes, ou de caráter religioso, como as crenças, 
rezas e rituais. Para Malinowski, a cultura designa um todo orgânico 
em que cada elemento funciona em relação ao conjunto da sociedade, 
o que torna sem sentido qualquer separação de dados que a integram.

Assim, é aceitável a ideia de que a cultura estrutura a so-
ciedade, fornecendo-lhe o dados que se manifestam de forma codi-
ficada no cotidiano. A compreensão do modo como a sociedade fun-
ciona implica, portanto, percepção crítica sobre a cultura, que vem 
a ser o seu fundamento. Essa percepção, por seu turno, demanda 
uma problematização do simbólico articula o imaginário. Evidente-
mente, o imaginário não é inato, resulta de uma construção histórica 
num determinado tempo-espaço, onde, em busca de sentido para sua 
existência, os homens elaboram representações que explicam suas 
ações e comportamentos. Formas simbólicas se materializam em ri-
tuais e práticas sócio-religiosas que atendem aos anseios humanos.

Ao abordar a questão da representação, Roger Chartier 
(1991) se reporta à cultura como um “bem cultural”, como conjun-
to de “formas de apropriação do mundo”, como “maneiras de pre-
encher uma ausência”. O sentido das representações dependem de 
visibilidade, de aparição pública, isto é, de se tornarem significati-
vas, de fato, para uma determinada comunidade. Por sua vez, Pierre 
Bourdieu (1998) entende que o imaginário é manifestação discursi-
va em que se dão a ver os símbolos referenciais de um dado campo, 
derivando do “poder simbólico” a própria produção da existência.

A palavra sertão nos remete comumente a uma dimensão es-



pacial, exterior, que definiria, a priori, o interior geográfico brasileiro. 
Essa remissão, por outro lado, chega-nos acompanhada por pré-con-
ceitos, tais como o de lugar-sertão como uma zona rural, uma roça, 
uma margem distante do urbano. Os moradores desse lugar se nos 
apresentam, a partir dessa estereotipação, como estranhos, esquisitos, 
inferiores, denominações que tentam, naturalmente, depreciá-los.

Tenta-se também desqualificar o lugar-sertão a partir de 
considerações climáticas: sertão seria um lugar deserto, marcado por 
um forte calor, bastante árido, atrasado do ponto de vista tecnológico, 
enfim, um lugar inóspito para se viver. A ideia de sertão se associa, 
historicamente, à empresa colonizadora europeia, a todo o imaginá-
rio que a impulsionou, à medida que atualiza a imensidão da nova 
terra encontrada, conforme assinala a Carta de Pero Vaz de Caminha. 

A busca de uma categorização do sertão a partir do etmo, 
das unidades de sentido constitutivas da língua portuguesa, deriva, 
como se sabe, de Euclides da Cunha, processo que  implica o ele-
mento ideológico propriamente dito, quando se afirma que o sertão 
é o “lugar inculto, distante das povoações ou das terras cultivadas, 
longe da costa”. Esse ponto de vista prepara o “terreno” para no-
vas abordagens, como a de Candice Vidal e Souza (1997: 25-27), 
que, em sua análise da relação entre litoral e sertão no Brasil, en-
fatiza os modos como se configura o pensamento social brasileiro.

Discutindo autores como Capistrano de Abreu, Gilber-
to Freyre, Sérgio Buarque de Hollanda e Raymundo Faoro, Vi-
dal e Souza ressalta o fato de eles não se preocuparem com a 
cronologia ou com a correspondência entre a escrita oficial da 
História e os espaços reais da experiência, mas sim procurar in-
terligar os textos com o intuito de encontrar caminhos para a 
compreensão das muitas “versões da nossa mitologia nacional”.

Vidal e Souza postula uma representação do Brasil funda-
da no espaço, construída como um “lugar onde há sertão e litoral”. 
Ambas as categorias, sertão e litoral, surgem, portanto, como arti-
culadoras do discurso construtor da nação, e também como compo-
nentes estruturais da construção que acontece, inclusive, no domínio 
histórico, onde sertão e litoral funcionam como tema pré-figurados. 

Nessa mesma direção, o trabalho de Walnice Nogueira Gal-



vão (Apud Marcos Paulo Fróes Schettino, 1995: 26) analisa a repre-
sentação do sertão em Euclides da Cunha, Oliveira Viana e Câmara 
Cascudo. Sua análise também ressalta a ambiguidade da ideia de 
sertão nesses autores, que ora se concentra no nível físico, ora no 
nível mítico, com a narrativa revelando elementos típicos das no-
velas de cavalaria do período medieval. Para Galvão, o imaginário 
medievalesco emerge na representação escrita do sertão brasileiro, 
inclusive com seus traços de oralidade, seu fundo pitoresco, sua di-
mensão feudal. A ensaísta fórmula a seguinte definição de sertão:

Dá-se o nome de sertão a uma vasta e indefinida 
área do interior do Brasil, que abrange boa parte 
dos Estados de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Ala-
goas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 
Ceará, Piauí, Maranhão, Goiás e Mato Grosso. É o 
núcleo central do país. Sua continuidade é dada pe-
las características físicas, como tipo de solo, clima 
e vegetação. Embora uma das aparências do sertão 
possa ser radicalmente diferente de outra não mui-
to distante - a caatinga seca ao lado de um luxu-
riante barranco de rio, O grande sertão rendilhado 
de suas veredas - o conjunto delas formam o sertão, 
que não é uniforme, antes bastante diversificado. 

Ao buscar “fundamentos simbólicos que in-
formam a construção do sertão enquanto espaço-
-paisagem”, Schettino (1995: 3-12) argumenta que 

O campo discursivo sobre o sertão é carac-
terizado por dois níveis que se comunicam 
(...). O nível de uma empiria ecológica, so-
cial, política e cultural, que informa outro ní-
vel, que por sua vez é imaginado e idealizado. 

Explorando os conceitos de espaço e paisagem, Schet-
tino percebe a articulação dos níveis empírico e simbólico, defi-



nindo o sertão não mais em oposição ao litoral, mas à civilização: 

Sertões, portanto, são geografias imaginadas sem 
se referirem a uma base físico-natural, mas a di-
ferentes meios que se identificam pela carência 
de civilização. As condições que determinam um 
sertão podem se alterar, transformando um sertão 
em não-sertão. A fronteira da civilização, entendi-
da como o limite do avanço e da expansão do es-
paço civilizado (espaço estriado, como veremos) 
é a principal força de transformação do sertão.

A diversidade cultural do sertão e sua unificação são descri-
tas através da história da ocupação econômica e do processo de ex-
pansão do capitalismo. Procurando ir além de Walnice Nogueira Gal-
vão na abordagem do sertão, Schettino afirma que o poder no sertão 
emana de chefes rurais e seus jagunços, cenários de um mundo rural 
onde a pecuária é o valor econômico, social e cultural, o que, por 
outro lado, revela a “plebe rural” como pobre, anônima e submissa.

Percebe-se, assim, que o sertão é uma região complexa, de 
múltiplos significados, mas, principalmente, uma região onde reside 
um povo de cultura com características peculiares (saberes, comen-
salidades, danças, ritos, credos...). A região - espaço vivido, visto, 
aprendido, sentido, anulado ou rejeitado, modelado pelos homens 
e, em contrapartida, responsável por projetar sobre esses mesmos 
homens imagens que os modelam – conceito de sertão divergente 
do que aparece nos textos de viajantes europeus como James W. 
Wells, o engenheiro que esteve no Norte de Minas a serviço da Pu-
blic Works Construction Company de Londres, empresa contratada 
pelo governo imperial projetar o trecho final da Estrada de Ferro 
Dom Pedro II, no fim do século XIX. Diz Wells (1995: 264-280):

há de chegar sem dúvida o dia em que este vale será 
habitado por uma raça mais enérgica e empreende-
dora e seus mananciais de riqueza desenvolvidos.
(...) sem dúvida, em épocas futuras, à medida que 



a região for desbravada, esta riqueza vegetal será 
utilizada, florestas inteiras serão sistematicamen-
te cortadas e as diversas madeiras empilhadas em 
lotes separados, de acordo com suas variedades. 
(...) quando a Ferrovia Dom Pedro II alcançar o 
Rio das Velhas e os obstáculos à navegação des-
te rio forem removidos, haverá, sem dúvida, um 
aumento de trânsito neste caminho fluvial e Man-
ga, por sua posição na junção dos rios, pode-
ria se tornar com o tempo um local importante. 

O progresso tecnológico, representado especialmente 
pela ferrovia, seria o ponto culminante de uma mudança radical 
da região, a começar pelo fator racial, com a raça autóctone sendo 
substituída por uma outra supostamente mais bem dotada de qua-
lidades físicas e psíquicas. A agressão ao meio ambiente coloca-se 
como algo fundamental para um desenvolvimento supostamente 
mais adequado da região, ou seja, afinado com os padrões de pro-
dução capitalista já então estabelecidos no velho mundo europeu.

O viajante Richard Burton também chama a atenção para a re-
gião Norte de Minas, assinalando em seus diários a necessidade de mu-
dança das características naturais do sertão. Diz Burton (1977: 159-182):

Falarei mais do que pareceria suficiente acer-
ca das localidades atuais; assim, quando minhas 
previsões sobre sua futura grandeza se mostra-
rem justificadas, o viajante poderá comparar o seu 
Presente com seu Passado, e encontrar, portanto, 
novo padrão para medir a marcha do progresso, 
enquanto este avança e deve avançar, com passos 
de gigante, na terra do Cruzeiro do Sul. (...) o Rio 
São Francisco sob outro aspecto importantíssi-
mo, como via de comunicação ligando as regiões 
litorâneas e sub-litorâneas com o sertão, o norte 
com o sul, facilitando o comércio e a colonização, 
evitando a escassez, ao assegurar o escoamento 



dos excedentes das regiões centrais, especialmen-
te quando a irregularidade das estações na costa 
prejudica a agricultura ou quando a faixa maríti-
ma fica bloqueada. E assim se completará o cír-
culo estratégico de que o Império necessita gran-
demente, agora, para preservar sua integridade. 

O sertão se apresenta como uma das grandes fontes de ri-
queza da empresa colonizadora, de que decorre o paradoxo de ser 
tratado pelos viajantes europeus e alguns pensadores sociais bra-
sileiros como território do vazio, domínio do desconhecido ou es-
paço bárbaro, marginal. A colonização consiste não apenas numa 
política econômica e mercantil, mas também como expressão de 
uma mentalidade constitutiva do imaginário sobre o novo espaço.

O “olhar mercantil” opera no sentido de entender que o pro-
gresso romperia o isolamento do Norte de Minas, conectando essa re-
gião aos grandes centros da colônia, o que, para os viajantes europeus, 
equivalia a um processo civilizador, melhorando, supostamente, a vida 
das pessoas. O “olhar mercantil” descortina uma dimensão humana, 
um segundo olhar, o do povo sertanejo, a que podemos chamar de 
“olhar humano”, marcado pela hospitalidade,  bondade, cordialidade, 
conforme aparece ainda nos escritos de James Wells (1995: 250-251): 

A casa era como aquela de Saco; um canto em-
paredado por paredes de barro, o resto coberto 
apenas pelo forro de sapé e os lados todos abertos 
para a noite fria e o sereno pesado. Selas, couros, 
rédeas, cordas de couro cru, utensílios domésticos, 
uma mesa e bancos rústicos ocupavam o interior. 
Um couro estava estendido sobre o chão e um saco 
grande recheado de palha de milho, foi colocado 
sobre ele; travesseiros brancos de linho com beira-
das de renda nativa e nossos ponchos e mantas cons-
tituíram nossa única e incôngrua cama. Uma bacia 
de água quente, e toalhas engomadas e passadas, 
com beiradas de renda, foram trazidas por último.



Nos idos de 1808, com a abertura dos portos brasileiros, 
viajantes europeus de diversas nacionalidades tiveram, finalmente, 
oportunidade de percorrer áreas até então de difícil acesso e empreen-
der suas pesquisas de campo pelo novo mundo. Os relatos de viagem 
produziam representações sócio-geográficas para os europeus em 
geral que, a partir daí, passaram a construir sua identidade em oposi-
ção ao outro, que se tornou, desta forma, seu termo de diferenciação.

A chegada dos viajantes ao Brasil é parte, como se sabe, 
de um amplo movimento de exploração do desconhecido. Todavia, 
como está documentado nos inúmeros relatos produzidos por eles, 
os viajantes quiseram não apenas explorar de forma mecânica, mas 
conhecer a fundo a vastidão com que se deparam, observando carac-
terísticas específicas do espaço. Incansáveis, visitaram províncias e 
vilas, fazendas e áreas rurais, avançando em direção aos lugares mais 
longínquos, ainda não habitados pelo homem, matas serradas, rios 
de curso não delimitado, grandes extensões ainda não cartografadas.

Para eles, o sertão é o território do imaginário, que está as-
sentado sobre o complexo sistema simbólico construído a partir da 
experiência material dos agentes sociais, mas também a partir de seus 
desejos, aspirações e motivações. Os relatos que os viajantes elabora-
ram revelam aspectos de uma determinada visão de mundo, que deve 
ser analisada como discurso que contém numa tal ordem, reflexo, na-
turalmente, da ordem que fundamenta a sociedade europeia da época.

Saint-Hilaire (1975: 330-356) escreve que o sertão é 

Uma região que antes devemos chamar desi-
gual que montanhosa; campos de árvores en-
fezadas; nenhuma planta em flor; uma seca 
extrema, muita poeira; pântanos de pequena ex-
tensão, em cujas orlas encontrei éguas e algu-
mas cabeças de gado vacum; nenhuma habilita-
ção, absolutamente nenhuma cultura, ninguém 
nos caminhos, um verdadeiro deserto. (...) Com 
o tempo essa região deixará de ser deserta. (...) 
Não poderão permanecer na mesma indolência. 



O viajante lamenta o período de seca que assolava a região, 
tem esperança de que num futuro próximo a região deixará de ser 
isolada e distante. Por outro lado, analisando o “olhar humano”, o 
viajante externa sua grande emoção e entrosamento com o sertanejo: 

O povo do deserto é atualmente bom, hospitaleiro, 
caridoso, pacífico, mas essas virtudes são apenas o 
resultado de seu temperamento e deixar-se levar por 
ele sem esforço e como que por um instinto. (...).
O que torna mais meritória a hospitalidade, que 
se encontra nesse país, entre a gente mais pobre, é 
que ela é sempre acompanhada de um ar de satisfa-
ção que põe completamente à vontade o viajante. 

Não se pode negar, neste e outros tantos relatos de viajantes 
europeus pelo sertão norte-mineiro, uma tentativa de compreensão 
da complexidade sócio-geo-cultural, revelando-se, nas entrelinhas, o 
caráter ideológico, o fundamento eurocêntrico de sua visão de mundo.

 





VIII

Contato e fronteira:
reflexões antropológicas

sobre identidade e alteridade





A reflexão sobre o conceito de identidade esbarra, neces-
sariamente, nas noções de contato e fronteira. Do ponto de vis-
ta sociológico, devemos considerar a ideia que perpassa o pensa-
mento social desde os interacionistas até contemporâneos como 
Anthony Giddens de que é através das interações sociais, ou seja, 
do contato com as instâncias socializadoras (e a mídia é uma das 
mais importantes) que a identidade é construída e reconstruída, 
num processo de redefinição constante do “self”, da reflexividade. 

No campo antropológico, a problemática da identidade é 
marcada pela questão da alteridade, acionada a partir do contato com 
outrem, à medida que as fronteiras entre grupos são ultrapassadas. 
Assim, pensar a identidade, ou o que une membros de um mesmo 
grupo, é, necessariamente, colocar em questão o que distingue os 
indivíduos. O embate entre diferentes pode levar ao reforço de tra-
ços identitários próprios de cada grupo social, o que anima Cardoso 
de Oliveira (1976), por exemplo, a construir o conceito de “identi-
dade contrastiva”, aquela que surge da oposição entre nós e outros.

Para Stuart Hall (2003: 104-106), o conceito de identida-
de no mundo contemporâneo está sob rasura, motivo pelo qual é 
preciso pensar no limite e trabalhar com uma abordagem discur-
siva que leve em conta os mecanismos de identificação. Esta, por 
sua vez, “envolve um trabalho discursivo, o fechamento e a marca-
ção de fronteiras simbólicas, a produção de “efeitos de fronteiras”. 

O “grande feito” da Modernidade organizada foi transfor-
mar o desarraigamento e as inseguranças do final no século XIX 
numa nova coesão de práticas e orientações. Nação, classe e estado 
foram os principais ingredientes conceituais e institucionais dessa 
façanha, que forneceram o conteúdo substantivo para a construção 
de identidades coletivas e o estabelecimento de fronteiras. Estas 
eram as matérias-primas que estavam historicamente disponíveis 
para os participantes da construção da modernidade organizada. 

Argumentando que os grupos sociais não mais necessitam 
ocupar o mesmo espaço geográfico para se identificar, compartilhar 
universos simbólicos e dominar códigos culturais comuns, Hall sus-
tenta ainda a noção de identidades partilhadas. Com a compressão 
da relação espaço-tempo, constitutiva do processo de mundializa-



ção da cultura, o tempo se acelera e as distâncias se encurtam, per-
mitindo um fluxo mais intenso de pessoas e referências culturais, 
além de uma circulação maior de imagens, informações, ideias e 
universos simbólicos, pela eliminação da distância enquanto agente 
regulador e, por que não, até certo ponto delimitador das alteridades.

Tem se observado, por parte dos diferentes gru-
pos que se referenciam etnicamente, uma busca de outros 
elementos diacríticos e contrastivos, que se apresentem en-
quanto veículos transmissores da alteridade para que nessa con-
dição se mostre expressivos das especificidades mais ampla-
mente culturais. Dadas as suas determinadas características, as 
especificidades étnicas nos tempos contemporâneos podem vir a 
constituir agentes vivos na constituição de direitos políticos, eco-
nômicos ou sociais, conforme entende Octavio Ianni (1998: 33-34).

Daí a importância crescente da categoria “Patrimônio 
Cultural” enquanto estímulo ao estabelecimento de direitos so-
ciais, uma espécie de indicador de que direitos poderão vir a ser 
garantidos, recuperadas ou preservados. A definição de algo como 
sendo “Patrimônio Cultural” traz à tona uma espécie de garantia 
esperada para a sua manutenção e por vezes um tipo de estímulo 
para a reativação das diferentes expressões contidas nas realida-
des socioculturais em que o Patrimônio se insere, sejam estas his-
tóricas, arquitetônicas, étnicas, culturais, materiais ou imateriais.

A história do Patrimônio de um modo geral - e, particular-
mente, no Brasil - mostra que o processo que envolve a construção 
dessa categoria implica também sua constituição enquanto um veí-
culo cuja expressão se espera que se mantenha enquanto um elemen-
to irradiador e responsável por uma ação formuladora de políticas 
de proteção e, consequentemente, de políticas de relacionamento. 

Nessa direção, entendemos que as comunidades ser-
tanejas do Norte de Minas estão construindo suas identida-
des a partir de um sistema de relações que não necessaria-
mente se pauta por um tipo de razão dicotomizada entre os 
pares cultura e natureza, estado e sociedade, identidade e diferença.

Diagnósticos meio apocalípticos, segundo os quais as popu-
lações nativas estariam desaparecendo gradativamente, revelam-se 



cada vez mais insustentáveis, e uma das razões reconhecidas para este 
processo decorre da capacidade de transformação intrínseca a essas 
populações. Essa capacidade transforma, sobretudo, os modos de 
relacionamento, passíveis de serem reconhecidos como uma espécie 
de política de sobrevivência cultural desses grupos, que se explicita 
em várias formas de trocas mercadológicas, societárias, simbólicas.

O que nos chama a atenção é que a discriminação des-
ses indivíduos somente se dá em função de uma vontade que a 
sociedade urbana tem de diferenciá-los, privilegiando seu “ha-
bitus” em detrimento daquilo que seria algo como uma dege-
neração desse “habitus”. Desse modo, são estabelecidas fron-
teiras, nem sempre visíveis e transparentes, mas poderosas, 
capazes de demarcar os limites que devem ser assumidos para que 
as pessoas e papéis não se confundam e suas imagens não sejam 
associadas às de “outros” dos “diferentes”, que se encontram sob 
a “chancela” da distorção ou transgressão. Essa análise remete a 
preconceitos, que geram “marcas” ou rótulos sociais: os estigmas.

Preconceitos, associados a estigmas, não são apenas for-
tes e influentes porque coagem os indivíduos, mas também por-
que são eficazes pelo processo de internalização de diferenças 
desqualificadoras. De um lado o perfil hegemônico e “normal”, 
tido como referência, e, de outro, as diferenças, que significam 
distorções e “anormalidades”. Se levarmos em consideração que 
as palavras, as imagens e o meio circundante dos indivíduos são 
capazes de afirmar sua aceitação e confiabilidade social, constata-
remos o quanto a violência da discriminação atinge os indivíduos 
considerados “diferentes” e “anormais” – no caso, os sertanejos.

A eficácia do preconceito não se reduz à agressão ao 
corpo físico. As classificações depreciativas, quando “interna-
lizadas” pelas vítimas, são capazes de inibir o exercício da cida-
dania, justamente por levar o indivíduo a “naturalizar” as ima-
gens preconceituosas que os desqualificam e os fazem sentir 
“menores” diante dos demais a que são comparados. O olhar e 
as imagens, já assemelhados individual e socialmente, inviabili-
zam a identidade que não está padronizada ou classificada em ní-
veis de normalidade, ficando relegadas a uma instância invisível.



Não é novidade que grupos sociais, comunidades ou ci-
dades constroem identidades locais que os diferenciam de outros 
lugares e grupos. No processo de reconhecimento mútuo,  os “de 
dentro” e os “de fora” se identificam como pertencentes a uma de-
terminada comunidade. Nesse sentido, é interessante pensar a cons-
trução das identidades “de dentro” e “de fora” em cidades sertanejas 
do Norte de Minas. A construção dessas categorias “de dentro” e 
“de fora” se deu principalmente a partir da vinda da Sudene para o 
Norte de Minas nos anos 1970, com a implementação de projetos 
que alteraram decididamente a vida no campo, produzindo relações 
dicotômicas entre nativos, sertanejos, e não nativos, “investidores”.

Nas situações sociais, os sujeitos atuam de acordo com 
as suas competências identitárias, que, ao contrário do que acon-
tecia na pré-modernidade, não são mais estáveis e rígidas, mas 
transitórias, plurais e auto-reflexivas. Derivam de escolhas e de 
possibilidades individuais, feitas de acordo com a própria per-
cepção da estrutura das relações sociais e, portanto, desencadea-
das em função dos recursos disponíveis e dos efeitos previsíveis. 

As identidades sociais são feitas e refeitas ao sa-
bor das mudanças sociais e das novidades culturais, caracte-
rizando-se por uma progressiva interiorização de pulsões e 
constrangimentos, segundo Norberto Elias (1989). Eminente-
mente relacional e interativa, perante o crescente aumento da 
complexidade das sociedades, a identidade moderna mostra-se 
contingente e remete-nos a uma estrutura pessoal, afetiva e cogni-
tiva que é progressiva e continuamente reconstruída pelos sujeitos.

O constante movimento do sistema capitalista revela 
que as identidades sociais estão sujeitas a um processo de “des-
truição criadora”, ação de contínua reelaboração dos critérios de 
auto-validação pública dos sujeitos, processo variável de acordo 
com a multiplicidade de situações sociais do cotidiano. As trans-
formações econômicas, políticas, científicas e culturais que ca-
racterizam as sociedades contemporâneas proporcionam um 
contínuo reajustamento das matrizes identitárias dos sujeitos.

A variedade e a sobreposição de narrativas e parâmetros inter-
pretativos sobre as identidades sociais revelam como estas últimas vão 



sendo hoje destruídas a cada passo e, de modo acelerado, cedendo criado-
ramente a identificações mais ou menos momentâneas e desordenadas. 

Tanto o discurso científico como o jornalístico de hoje 
sublinham o fim das nossas seguranças sociais, políticas, econô-
micas e éticas, ilustrando como a sociedade e a sua interpretação 
se tornaram complexas. Tornam claro que as crenças na seguran-
ça ontológica dos indivíduos se fragilizaram e se instaurou uma 
espécie de ficção da vida coletiva, com presumíveis efeitos sobre 
o modo como eles se veem, apresentam e avaliam a si próprios e, 
igualmente, o modo como veem, apresentam e avaliam os outros.

A “destruição criadora” das identidades impõe a necessidade 
de revisão do significado atribuído aos centros ou matrizes primordiais 
das identidades típicos da modernidade: a classe social, o sexo, o gru-
po étnico, o grupo religioso, a condição laboral e o estatuto educativo 
familiar. No plano teórico, como de resto no plano prático, assiste-se 
hoje ao descentramento dos sujeitos e à problematização das identi-
dades, tanto nas suas concepções essencialistas (do tipo “quem sou 
eu”) como nas estruturalistas (do tipo “vida fez-me assim”), situação 
bastante confusa que observamos, evidentemente, no sertão mineiro.

 





IX

O espaço do outro:
Valores e sentidos

do sertão norte-mineiro





Por toda parte – nos dicionários, nas cartas, nos diários, nos 
jornais, na literatura –, o sertão se apresenta como uma vastidão que 
constitui uma outra dimensão do país, um Brasil interior, distante do 
litoral. A enunciação desse aspecto, todavia, está longe de se configu-
rar tão-somente como uma constatação isenta, imparcial, científica, 
como muitos quiseram durante tanto tempo. No bojo da caracteriza-
ção do sertão, encontra-se uma apreciação de ordem ideológica, um 
juízo de valor, que acabou por se firmar como contribuição decisiva 
dos viajantes europeus para uma compreensão do sertão como espa-
ço negativo em relação ao litoral do país, que seria o espaço positivo.

Para Sérgio Buarque de Holanda (1982), o aventureiro 
tem uma concepção espaçosa do mundo, ignora fronteiras, vive 
dos espaços ilimitados, dos projetos vastos, dos horizontes distan-
tes. É justamente este espírito aventureiro do português que está 
por trás da visão da terra de Santa Cruz como um grande sertão, 
vasto, vazio, presente em toda parte. Espécie de fronteira imagi-
nária que pode ser ultrapassada a todo momento, sempre empurra-
da para o interior do país. O aventureiro vê a terra a partir de uma 
perspectiva de mercador, com vontade de mercadejar, fazer negó-
cio, riqueza fácil, que se conquista com ousadia, não com trabalho.

Aos olhos dos viajantes portugueses, a região em processo 
mais intenso de colonização, o litoral, é o “cheiro”, o espaço marca-
do pela presença humana. Constitui o mundo da ordem, estabelecida 
por duas instâncias de poder: a Igreja e o Estado. Em oposição a essa 
região, coloca-se o sertão, território dominado pelo desconhecido, 
que pode ser ordenado através da ocupação e da colonização, deixan-
do de ser sertão para se tornar Região Colonial. É a colonização que 
vai preenchendo esse espaço vazio, conforme Vidal e Souza (1997).

A partir desta compreensão é que procuramos traba-
lhar o sertão como uma imagem que, ultrapassando a noção es-
pacial de simples oposição à costa, aparece de maneira recor-
rente no imaginário social, carregada de significados e valores, 
constituindo assim um conjunto de representações que ultrapassam 
os limites estabelecidos empiricamente. São representações que 
traduzem certa visão de mundo e revelam certo quadro sociocul-
tural de uma determinada época,  a “cultura dos descobrimentos”.



Em sintonia com o imaginário europeu do século XVI, o Bra-
sil aparece simultaneamente como paraíso e inferno nos escritos dos 
viajantes europeus, repletos das contradições presentes no universo 
mental dos homens do descobrimento. O sertão aparece em imagens 
positivas, como lugar onde se encontrará a riqueza tão desejada, mas 
também negativas, que representam o medo, o desconhecido, o vazio.

De uma perspectiva de “tempo mental”, não de tem-
po cronológico, essas imagens do sertão portam um conteúdo so-
cial, que traduz certa visão de mundo, que é a visão do homem 
português. Passagem da aventura marítima para a aventura da 
colonização, tempo em que o sertão ainda não está ocupado, co-
nhecido, ordenado; está em processo de ocupação e conhecimen-
to, espaço onde o imaginário do homem português se expande 
cada vez mais deslumbrado como se estivesse no jardim do Éden. 

O sertão não é apenas um espaço físico, mas também um es-
paço “mental”, dotado de conteúdo social, construído a partir de ele-
mentos imaginados pelo homem português ao longo do período colo-
nial. Os escritos que esse homem produziu são fonte inesgotável para 
a compreensão do mundo sertanejo. Todo ato de relatar e registrar é 
uma construção que implica, evidentemente, uma seleção e uma dada 
leitura do passado e do presente. Encontramos nesses documentos não 
só o olhar daquele que o produziu, mas também o olhar de sua época.

Ao refletir sobre a relação entre documen-
to e monumento, Jacques Le Goff (1990) assinala:

um é o armazenamento de informações que per-
mite comunicar através do tempo e do espaço, e 
fornece ao homem em um processo de marcação, 
memorização, e registro; o outro, ao assegurar a 
passagem da esfera auditiva à visual, permite re-
examinar, retificar frases e até palavras isoladas.

O documento é um produto da sociedade que o fabri-
cou segundo relações de poder. Considerá-lo como um mo-
numento torna possível encontrar as condições de produ-
ção histórica e, logo, a sua intencionalidade inconsciente.



Desse modo, os relatos deixados pelos viajantes, cro-
nistas e missionários surgem como representações e leituras que 
traduzem uma determinada visão de mundo e devem ser analisa-
dos como discursos culturais construídos pela sociedade que os 
produziu. E o que buscamos nesses relatos são imagens do sertão 
produzidas por esses homens portugueses dos Descobrimentos. 

As diferentes construídas pelos descobridores estão rela-
cionadas a questões mercantis e religiosas, expressando o desejo 
e a necessidade de preencher e ordenar o espaço sertão, o grande 
vazio. Esse foi preenchido pouco a pouco pelas projeções do ima-
ginário daqueles homens, traduzidas em ações concretas de ocupa-
ção, dominação e instalação de uma ordem mercantil e religiosa.

Conhecer o sertão é fundamental ao desenvolvimen-
to do projeto colonizador dos jesuítas. Conhecer significa orde-
nar e preencher o vazio, impondo a ordem colonizadora, que é a 
ordem da Fé professada pela Igreja católica. A ordem coloni-
zadora passa fundamentalmente pela ideia de conversão, aqui-
lo que permite a reconquista do espaço para o domínio de Deus.

Os jesuítas têm necessidade de ocupar espaços vazios que 
poderiam vir a ser penetrados pelas forças do mal. Eles acreditavam 
que o demônio, na sua eterna luta com Deus, não respeitava espa-
ços vazios, estando sempre à espreita para ocupá-los, espaços con-
siderados indefesos. A tarefa cristã era promover a ocupação desses 
espaços. Assim faziam os jesuítas também com o tempo: todas as 
horas do dia eram ocupadas com o trabalho ou com tarefas santas. 

O sertão é também o lugar de encontro com o outro. Esse 
encontro se dá na base de um vazio referencial que se vai preencher 
através do princípio da analogia, que constrói rede de identidades e 
diferenças entre o totalmente desconhecido e o já conhecido. No caso 
dos jesuítas, a “novidade” nunca é estranha, até porque eles precisam 
dessa novidade para cumprir a sua missão de expandir a fé, desdo-
bramento do vasto programa propagandístico e doutrinário da Igreja.

 A descoberta do “outro” civilizacional dá-se atra-
vés de um jogo de espelho que tende necessariamente a um et-
nocentrismo, isto é, uma negação da diferença. A religião 
aparece como o lugar mais importante para o processo de con-



taminação do “outro” pelo “mesmo”, já que a visão do “outro” 
era sempre permeada pelos parâmetros do imaginário católico. 

Sendo o sertão um vazio de cristãos, o lugar da natureza e da 
selvageria, ele é também visto como o lugar do pecado. O pecado se 
manifestava em vários aspectos da vida dos gentios, nos “maus-cos-
tumes”, apontados pelos jesuítas especialmente em algumas formas 
de comportamento, tais como canibalismo, nudez, incesto e poliga-
mia. Esses pecados, aos olhos dos religiosos, aproximavam os gen-
tios mais ainda do estado de barbárie, de selvageria e de animalidade.

De todos os pecados, o que mais parecia repugnar e assus-
tar aos jesuítas, era o canibalismo, prática que denunciava o índio 
como ser animalesco, selvagem e, por isso, monstruoso. Assim é que 
o sertão, território ocupado por índios, aparece também como um 
espaço sem ordem, sem política e sem religião, ou, como era comum 
dizer entre os jesuítas e cronistas coloniais, sem rei, sem lei e sem fé.

A ausência de jugo político e religioso entre os Bra-
sis era uma ideia comum e que trazia consigo certa ambivalên-
cia: seria o Paraíso ou seria o Inferno. A demonização dos índios 
não se baseou tanto na aparente falta de governo ou de leis. Do 
mesmo modo, parece ter predominado entre os jesuítas a cons-
tatação de certa anomia, de uma ingênua irreligiosidade entre 
os índios, mais do que um pacto coletivo com o demônio. Como 
os gentios não tinham fé, não adoravam coisa alguma, tampou-
co se aferravam à nova religião. Daí sua inconstância, aponta-
da pelos jesuítas como um dos principais obstáculos à conversão.

Sertões e sertanejos aparecem na historiografia e na litera-
tura como elementos constitutivos do pensamento social brasileiro, 
que constrói a ideia de nação brasileira. A noção de civilização, refe-
rência básica do etnocentrismo europeu, impõe a inferiorização dos 
sertanejos como bárbaros e, assim, impulsiona o processo histórico de 
exploração interminável dos recursos naturais e humanos do sertão.
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