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Trazemos no corpo  

o mel do suor,  

trazemos nos olhos  

a dança da vida,  

trazemos na luta,  

a Morte vencida.  

No peito marcado  

trazemos o Amor. [...] 

[...] 

Trazemos nos olhos,  

as águas dos rios,  

o brilho dos peixes,  

a sombra da mata,  

o orvalho da noite,  

o espanto da caça,  

a dança dos ventos,  

a lua de prata,  

trazemos nos olhos  

o mundo, Senhor! [...]  

-Na palma das mãos trazemos o milho, a 

cana cortada, o branco algodão,  

o fumo-resgate, a pinga-refúgio,  

da carne da terra moldamos os potes que 

guardam a água [...] erguemos o fruto  

do nosso trabalho, Senhor! [...] 

[...] 

-Trazemos no peito  

os santos rosários,  

rosários de penas,  

rosários de fé  

na vida liberta 

[...] 

 

-Trechos da música Ofertório,  
Milton Nascimento. 
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Resumo 
 

 
O presente trabalho consiste num estudo de caso sobre a comunidade quilombola de 

Saco Barreiro, localizada no município de Pompéu-MG, mesorregião Central Mineira,  

atualmente cercada pelas monoculturas de cana de açúcar da empresa Agropéu – S/A. 

Tal comunidade será analisada sob a perspectiva das relações desiguais de poder 

estabelecidas no município ao longo da trajetória do grupo, utilizando para isso 

principalmente o referencial teórico da fronteira. No decorrer da análise, busco 

apresentar os processos de apropriação territorial e ambiental ocorridos no local, no que 

tangem às desigualdades materiais e simbólicas a eles imbricadas. Por fim, apresento 

uma breve reflexão acerca da compreensão da identidade quilombola em Saco Barreiro 

enquanto um momento de consciência de direitos. 

 

Palavras chave: Comunidade Quilombola de Saco Barreiro; Fronteira; Memória; 

Desigualdade; Agrocombustíveis; Agrotóxicos; Conflito; Território; Identidade 

Quilombola; Direito étnico. 

 
 

 

Abstract 
 
 

This work consist in a case study about a quilombola community called Saco Barreiro, 

located in Pompéu-MG, mesoregion of Central Mineira, nowadays surrounded by sugar 

cane monoculture of Agropéu - S/A company. Such community will be analyzed under 

a perspective of unequal power relations established in the region along with the group 

live path, using as the mainly theoretical framework the fronteira. Throughout the 

analysis, we present the unequal territorial and environmental appropriation processes in 

this region, in which concern their material and symbolic dimensions inequality. 

Finally, we present a brief reflection about the understanding of quilombola’s identity in 

the community of Saco Barreiro as a moment of awareness of rights.  

 

Keywords: Community of Saco Barreiro; Fronteira; Memory; Inequality; Agrofuels; 

Agrotoxics; Conflict; Territory; Quilombola’s identity;  Ethnic rights.  
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Introdução 
 

 Certa vez, conversando com um amigo a respeito de minhas dúvidas em relação 

ao tema de monografia, ele me perguntou sobre o que me incomodava e sugeriu que 

escrevesse a respeito de algo que me tocava. Difícil responder essa pergunta quando 

tantas questões nos causam inquietudes. Inquietudes essas que me fizeram percorrer 

diferentes territórios nas ciências sociais, fazendo-me procurar no feminismo, na 

educação, nas relações raciais, nos movimentos sociais, no movimento estudantil e na 

luta por justiça ambiental os caminhos que de alguma forma pudessem preenchê-las. 

Apesar da vontade, uma graduação é curta para que possamos desenvolver e nos 

envolver em tudo aquilo que nos instiga. Hoje, no entanto, quando reflito sobre o tema 

de monografia escolhido, sinto-me feliz.  Feliz porque ele reflete boa parte das minhas 

vivências no curso de ciências sociais, principalmente por meio das experiências vividas 

no GESTA, lugar de inúmeros aprendizados, trocas e amizades, que se torna para mim 

referência do que acredito que uma universidade deva ser. Feliz, ainda, porque esse 

tema, além de refletir uma experiência antiga, se abre agora como um novo caminho de 

estudos e de luta que vem me encantando cada vez mais: as comunidades quilombolas. 

As experiências de minha vivência em campo, os lugares visitados e as pessoas 

com quem conversei me colocaram diante de uma realidade marcada pela desigualdade 

e pela injustiça, perpassada por situações de dor, trabalho árduo, expropriação e 

conflitos. Realidade essa, por outro lado, marcada por uma palavra característica das 

comunidades quilombolas: resistência. Apesar das injustiças, é de resistência, luta e 

sonhos que se alimentam aqueles sujeitos com quem conversei.  

O pouco tempo passado em campo não me permitiu desenvolver um estudo denso 

sobre Saco Barreiro, comunidade quilombola localizada na mesorregião Central 

Mineira1, no município de Pompéu - MG. As informações apresentadas se tornam, dessa 

maneira, pistas e algumas evidências dessa complexa situação de desigualdade 

vivenciada historicamente pelo grupo.  

Espero apresentar a seguir uma narrativa sobre Saco Barreiro que seja capaz de 

ilustrar aspectos relevantes dessa comunidade que luta desde pelo menos o ano de 2004 

                                                           

1 Conforme classificação feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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pela demarcação de suas terras, para, enfim, consolidar o seu direito enquanto grupo 

étnico no interior da sociedade brasileira. Procuro relacionar os diferentes tempos da 

fronteira, desenvolvidos por José de Souza Martins (2009), com a trajetória de Saco 

Barreiro, marcada por memórias de dor e sofrimento, mas também por resistências e 

luta contínua. Serão analisadas, assim, as relações desiguais de poder vivenciadas pelos 

quilombolas ao longo de sua história. A ideia de desigualdade desenvolvida é pensada 

aqui a partir de duas dimensões: material e simbólica. Material no que consiste as 

injustiças em torno da apropriação territorial e do meio ambiente na região de Pompéu. 

Simbólica, no que tange a hierarquização de concepções de ser humano atribuídas ou 

até mesmo negadas ao Outro, legitimando relações de violência, ausência de direitos e 

exposição ao risco. Tais dimensões, todavia, constituem-se mutuamente, evidenciando a 

complexidade social da situação de fronteira. 

O curto tempo para o desenvolvimento e a escrita desse texto fez com que ele 

tivesse de ser adaptado, sendo deixadas para trás discussões importantes a serem 

desenvolvidas em relação às lutas da comunidade e à identidade quilombola, 

apresentadas brevemente ao final deste trabalho. Apesar disso, esta monografia buscou 

expor e compartilhar um pouco das experiências vividas em campo e as riquezas que as 

trocas com os moradores de Saco Barreiro representaram para mim, principalmente em 

termos de aprendizado, admiração e luta. Hoje, concluo essa etapa com o esforço que 

me foi possível, com a certeza dos caminhos escolhidos e com vontade de lutar. 

 

 

Contextualizando o campo na comunidade quilombola de Saco Barreiro  

 

Este trabalho é um desdobramento de uma experiência de iniciação científica 

realizada junto ao Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais da Universidade Federal 

de Minas Gerais – GESTA/UFMG no âmbito do projeto “A Política dos 

Biocombustíveis e os Conflitos Ambientais”, orientado pela professora Andréa Zhouri. 

Essa pesquisa teve como objetivo compreender os investimentos públicos e privados em 

torno dos agrocombustíveis, buscando analisar as dinâmicas territoriais envolvidas na 

consolidação desses cultivos no estado de Minas Gerais. As mesorregiões pesquisadas 

no estado foram Triângulo Mineiro, Norte e Noroeste de Minas, esta última de 

responsabilidade da bolsista em conjunto com Max Vasconcelos Magalhães, 

pesquisador do grupo no período.  
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  Nesse sentido, inicialmente o projeto de monografia pretendia compreender as 

dinâmicas desiguais de apropriação territorial e do meio ambiente no Noroeste de Minas 

por meio de um estudo de caso na comunidade quilombola de Cercado, localizada no 

município de Paracatu-MG. Contudo, questões relacionadas à logística do campo, a sua 

distância e ao tempo vinham se tornando um obstáculo para a realização dessa 

monografia. Paralelamente, já havia sido informada por Max Vasconcelos sobre a 

existência de outra comunidade quilombola localizada no município de Pompéu-MG, 

mesorregião Central Mineira, que vinha vivenciando conflitos de algum modo similares 

aos observados por nós durante nossas pesquisas no noroeste mineiro, fazendo-me 

refletir sobre a possibilidade de mudar o sujeito da pesquisa.  

 Coincidentemente ou não, em conversa com minha orientadora, Andréa Zhouri, no 

mês de setembro, fui informada de uma viagem que o professor Klemens Laschefski 

(IGC/UFMG) realizaria naquele mês para a Comunidade Quilombola de Saco Barreiro, 

em Pompéu-MG, em conjunto com um grupo de alunos da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) e da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, que cursavam 

uma disciplina da pós-graduação em geografia2, realizada através de uma parceria entre 

as duas universidades. Tendo em vista minhas dificuldades anteriores e as oportunidades 

que se abriam pela possibilidade de integrar a equipe, decidi embarcar nessa empreitada 

e pesquisar a comunidade quilombola de Saco Barreiro, atualmente cercada pelas 

monoculturas de cana de açúcar da empresa Agroindustrial de Pompéu S/A - Agropéu - 

e exposta a graves problemas em relação ao uso de agrotóxicos por parte da empresa. 

  Após alguns dias de encontro com os alunos que viajariam para o quilombo para 

delimitação dos objetivos de pesquisa do grupo e das metodologias a serem utilizadas, 

partimos para campo entre os dias 10 e 17 de setembro3. Durante os oito dias de 

pesquisa, estive completamente inserida nos objetivos e metodologias de trabalho 

propostos pelos estudantes matriculados na disciplina e inicialmente planejava com a 

viagem conhecer um pouco a comunidade e ver a viabilidade de escrever minha 

monografia sobre o grupo, planejando um retorno próximo para a realização de uma 
                                                           

2  Disciplina: Intercâmbio Acadêmico BR-Alemanha: Aulas práticas sobre conflitos ambientais 
em torno da produção de biocombustiveis em Minas Gerais. 

3 Os grupos de estudantes da disciplina se dividiram em três diferentes sujeitos de pesquisa: a 
mineração em Congonhas-MG; o agronegócio e os assentamentos em Pompéu-MG e o 
quilombo de Saco Barreiro no mesmo município, grupo ao qual me integrei. Este último era 
composto por três estudantes alemães: Rafaela Rau, Marcel Langer e Fabian Glückert e dois 
estudantes brasileiros: Cristiano Sena e Alexandre Coelho. 
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etnografia. Entretanto, os dias passados em campo foram intensos e muito pude 

conhecer sobre a comunidade através das atividades propostas e das conversas 

informais realizadas com alguns moradores, o que, somado ao pouco tempo restante 

para escrever este trabalho, fez com que eu optasse por não voltar mais a campo.  

  Nossos dias na comunidade foram acompanhados principalmente por Wilton de 

Almeida, liderança comunitária e presidente da Associação da Comunidade de Saco 

Barreiro, que contribuiu imensamente para todas as atividades propostas. Foram muitas 

as conversas estabelecidas coletivamente e individualmente com Wilton, possibilitando-

me uma compreensão mais ampla acerca dos problemas vivenciados pela comunidade, 

bem como dos aspectos relacionados ao passado do grupo e à questão quilombola. Esta 

monografia se deu, dessa maneira, com grande contribuição do nosso principal 

interlocutor, contando também com a participação de outros moradores, mobilizados 

pelo mesmo ao longo do campo. Dentre as atividades realizadas, três delas foram de 

fundamental importância para o desenvolvimento desse trabalho. 

  A primeira foi uma entrevista na casa de um casal de comunitários, realizada 

pelo professor Klemens Laschefski e pelos estudantes Cristiano Sena, Fabian Glückert e 

eu. A atividade contou com a participação de seis quilombolas, dentre eles Wilton. Essa 

entrevista foi fundamental para compreendermos um pouco as relações estabelecidas 

entre os moradores e os fazendeiros locais, tanto no passado, quanto no presente, bem 

como a importância da emergência da identidade quilombola no grupo enquanto um 

momento importante de consciência de direitos. 

  A segunda atividade mencionada acima se trata da cartografia social realizada 

com cerca de trinta comunitários mobilizados por Wilton, muitos deles habitantes 

atualmente da área urbana de Pompéu ou de cidades vizinhas, como Pitangui. Durante 

essa atividade, foram realizados dois mapas do território da comunidade, um referente 

ao local no presente e outro no passado. Para além dos mapas em si, a metodologia 

possibilitou com que pudéssemos presenciar um espaço rico de reflexões, percepções 

acerca do território e, sobretudo, com que ouvíssemos diversos casos e histórias por eles 

vivenciados, principalmente no que tangem os problemas referentes à aplicação de 

agrotóxico nos canaviais da Agropéu, no mapa do presente, e os processos de 

expropriação vivenciados pela comunidade ao longo do tempo, durante a realização do 

mapa do passado. 

  Por último, a terceira atividade mencionada, demandada por Wilton, 

correspondeu ao percurso realizado por todo o território no qual o grupo exerceu e 
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exerce a sua territorialidade, com o objetivo de registrarmos com o GPS as coordenadas 

geográficas dos pontos importantes para a comunidade para a realização de um mapa, 

visando a demanda do grupo pela demarcação territorial por parte do Estado. A 

oportunidade de acompanhar Cristiano Sena (pós-graduando em geografia), Marcel 

Langer (estudante alemão), Wilton e mais três comunitários nesse percurso foi de 

extrema importância para esse trabalho, na medida em que muitas das situações 

relatadas anteriormente durante a entrevista e a cartografia social, reapareceram através 

de inúmeros exemplos e casos que os lugares lhes faziam recordar.  

  Nesse dia, percorremos a área correspondente à sede do quilombo, visitamos 

algumas fazendas vizinhas, as áreas onde moraram os quilombolas mais antigos, 

passando também pelas regiões da Boiada, córrego Curralinho, Boi Morto, Pompéu 

Velho4, cemitério dos negros e dos brancos e a pedreira da Micapel. Pegamos as 

coordenadas geográficas de praticamente todos os locais onde há ou houve casa de 

moradores, bem como de pontos importantes relacionados aos córregos, nascentes, 

árvores, à antiga escola existente no lugar e ao cemitério dos negros, acima referido. 

  A comunidade quilombola de Saco Barreiro localiza-se na zona rural de 

Pompéu5, aproximadamente vinte quilômetros da sede do município, sendo composta 

por cerca de quarenta e nove famílias, dezessete delas atualmente residentes no local, 

conforme relatado por Wilton. Muitos dos familiares não habitam a comunidade devido 

à falta de terras, mas visitam constantemente o lugar durante os fins de semana e têm o 

sonho de voltar quando houver a titulação das terras do quilombo. De acordo com 

Wilton, todas as pessoas da comunidade são descendentes da família Almeida, 

praticamente todos eles têm Almeida no nome, a não ser que tenham se casado com 

outras pessoas da região e às vezes se chamam Silva ou Silva Almeida, mas 

majoritariamente os casamentos em Saco Barreiro são entre primos.  

  Após muitos anos de luta, em 2008 a comunidade de Saco Barreiro obteve a 

certificação de autodefinição como remanescente de quilombo pela Fundação Cultural 

Palmares. Há na comunidade uma igreja católica, o grupo comemora todo ano a festa de 
                                                           

4  A visita no assentamento Pompéu Velho aconteceu no dia seguinte dessa atividade, quando 
retornamos em alguns desses locais com o restante da equipe. 

5   De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, o município 
de Pompéu possuía em 2010 29.105 habitantes, sua unidade territorial é de 2.551,074 
quilômetros quadrados e está localizado no bioma do cerrado. A principal atividade 
econômica do município é o setor de serviços, seguido pelo setor agropecuário, no qual as 
produções leiteira e de álcool combustível têm bastante expressividade.  
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Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de Outubro, e pretende começar a festejar o dia de 

Nossa Senhora do Rosário, pois de acordo com eles, ela é a protetora dos quilombolas. 

Uma das atividades tradicionais do quilombo de Saco Barreiro e um dos elementos que 

dá origem ao nome da comunidade é a utilização de argila branca para a construção de 

casas, fornalhas e demais utensílios através da sua extração na beira do córrego Pari, nas 

margens do qual a comunidade está atualmente situada. Conforme nos contou Wilton, a 

área teria sido um retiro de Dona Joaquina de Pompéu, grande proprietária de terras e 

escravos da região entre o fim do século XVIII e início do século XIX, onde as pessoas 

possuíam o costume de retirar o barro para a construção de casas.  

 

 

Figura 1 - Córrego Pari. Foto: Marcel Langer, 
15/09/2014. 

 

 

Figura 2 - Ponto de extração de argila 
branca, margens do córrego Pari. 

Foto: Maria Letícia Carvalho, 15/09/2014. 

 

 

 

Figura 3 - Casa feita de argila branca. Foto: Marcel Langer, 15/09/2014. 
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Figura 4 - Fornalha feita com argila branca. Foto: Maria Letícia Carvalho, 15/09/2014.

 

  O acesso à saúde, educação e transporte são precários na comunidade. De acordo 

com os moradores, há falta de médicos na zona rural, pois não é mais permitido que os 

profissionais atendam as pessoas em casa, sendo necessária a construção de algum 

cômodo para o atendimento. Atualmente os médicos atendem nos assentamentos 

vizinhos, Pompéu Velho e 26 de Outubro, mas os quilombolas de Saco Barreiro 

precisam se dirigir constantemente ao centro de Pompéu, o que também é dificultado 

pela precariedade do serviço de transporte público no local. Hoje em dia também não há 

escolas na região, o que contribui para que muitos quilombolas com filhos pequenos 

migrem para a cidade. De acordo com os moradores, antigamente existia uma escola da 

comunidade onde estudavam os habitantes das regiões do córrego Pari e da boiada, local 

onde também há casas de comunitários. Atualmente a antiga área da escola está coberta 

pelos canaviais da Agropéu, sendo ainda possível encontrar resquícios de sua 

construção. 

  Dentre as dezessete famílias habitantes hoje na comunidade, a grande maioria 

trabalha nas fazendas vizinhas, tirando leite ou batendo enxada. Apenas três delas 

praticamente não trabalham fora, pois são feirantes, dentre elas a família de Wilton, que 

comercializa seus produtos na comunidade e aos sábados na feira do município. 

Entretanto, a maioria das casas possui horta e/ou alguma criação para consumo próprio. 

Apesar de feirante, Wilton também trabalha em alguns momentos para fazendeiros 

vizinhos, principalmente no que consiste o trato do gado. De acordo com Alexandre 

Coelho (2013), em monografia realizada sobre o grupo, o grande número de 

quilombolas trabalhando fora se deve, principalmente, ao fato de não haver no território 

da comunidade espaço suficiente para que todos tenham condições de plantar e de se 
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manter por meio dessas plantações. Um dos quilombolas trabalha atualmente para a 

empresa Agropéu e mora na área urbana de Pompéu, ele realiza atividades como capinar 

o canavial e aplicar agrotóxico6.  

  Saco Barreiro se localiza numa região também anteriormente ocupada pelos 

indígenas da etnia Caxixó, mas os dois grupos estabelecem uma relação aparentemente 

amigável e costumam jogar futebol juntos no campo situado no quilombo. Além dos 

caxixós e dos quilombolas, há também assentamentos de reforma agrária na vizinhança, 

dentre eles o Paulista e o 26 de Outubro, nos quais habitam alguns quilombolas de Saco 

Barreiro. Há ainda o assentamento de Pompéu Velho, chamado localmente de Quilombo 

do Cruzeiro, por se tratar de uma comunidade quilombola que iniciou o processo de 

reforma agrária tradicional antes de ter conhecimento do direito ao reconhecimento 

étnico, optando posteriormente por dar continuidade ao processo tradicional7.  

  Como mencionado anteriormente, o grupo atualmente se encontra cercado pelas 

monoculturas de cana da Agropéu, havendo apenas uma fazenda ainda não cultivada 

com canaviais, mas supostamente já arrendada pela empresa8. Praticamente todo o 

caminho de acesso ao quilombo é acompanhado pelos cultivos de cana de açúcar e 

eucalipto, havendo apenas algumas poucas áreas com cerrado e casas. Os mapas 

abaixo9, realizados por Carolina Panzera, com a colaboração de Cristiano Sena, após 

caminhada pelo território e registro das coordenadas geográficas, nos dão a dimensão da 

área a ser pleiteada pela comunidade, das descrições acima elencadas, bem como da 

atual situação do grupo frente às monoculturas canavieiras.  

                                                           

6   A empresa Agropéu S/A iniciou suas atividades no município de Pompéu no ano de 1981, 
através da segunda fase do Programa Nacional do Álcool – PRÓALCOOL. Outras 
informações sobre a empresa e a produção de cana de açúcar serão tratadas no capítulo 3 
desta monografia. 

7  Durante o campo tivemos a oportunidade de visitar os assentamentos Paulista e Pompéu 
Velho na companhia de Wilton e outros quilombolas de Saco Barreiro. Algumas informações 
sobre a visita em Pompéu Velho serão abordadas no capítulo 1, itens 1.1 e 1.2 deste trabalho.  

8  As informações referentes ao arrendamento dessa fazenda, nomeada de Fazenda Salgado, 
não ficaram claras, pois em alguns momentos compreendi que a área já havia sido arrendada 
pela Agropéu e em outros de que era intenção da mesma arrendá-la. 

9  Os mapas utilizados nessa monografia foram retirados da planta do quilombo de Saco 
Barreiro, realizado por Carolina Panzera, com colaboração de Cristiano Sena, em outubro de 
2014. Projeção Universal Transversa de Mercartor – Datum WGS84 – Fuso 23S. Fonte: 
Imagem de Satélite Google Earth, DATA DATA; Carta Topográfica IBGE, 1976 – Folha 
Pompéu - SE-23-Z-C-I.  



19 
 

 

 

 

Figura 5 - Localização do município de Pompéu no estado de Minas Gerais.  
Elaboração: Carolina Panzera, 2014. 

 

 

 

Figura 6 - Localização da comunidade quilombola de Saco Barreiro no município de Pompéu-MG. 
Elaboração: Carolina Panzera, 2014.

 

 

 



20 
 

 

Figura 7 - Território pleiteado pela comunidade Quilombola de Saco Barreiro. Fonte: Carta 
Topográfica IBGE, 1976 – Folha Pompéu - SE-23-Z-C-I. Elaboração: Carolina Panzera e Cristiano 

Sena, 2014.
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Figura 8 - Território pleiteado pela comunidade quilombola de Saco Barreiro. Fonte: Imagem de Satélite Google Earth, DATA DATA. Elaboração: Carolina Panzera, 
2014.
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 As figuras 5 e 6 nos mostram, respectivamente, para auxílio do leitor, a 

localização de Pompéu no estado de Minas Gerais e do quilombo de Saco Barreiro no 

município, bem como as fronteiras deste com as cidades vizinhas. A figura 7, por sua 

vez, representa a carta topográfica da região em que se insere a comunidade, na qual 

podemos observar alguns dos principais córregos e fazendas vizinhas, demonstrando em 

vermelho o território que percorremos em companhia dos quilombolas.  

A figura 8 corresponde à mesma área representada na figura 7, porém através de 

imagens de satélite. O quadro preto, ampliado no lado esquerdo da figura, se refere à 

sede da comunidade de Saco Barreiro atualmente, local onde se concentram o maior 

número de casas e moradores. Os pontos destacados correspondem a alguns locais 

elencados pelos comunitários como de importância para o grupo. Apesar de não estar 

nomeada, na região do lado esquerdo da imagem está localizado parte do assentamento 

Paulista e seguindo no lado direito, ao sul da figura, caminha-se em direção ao 

assentamento Pompéu Velho e aos cemitérios dos negros e dos brancos, que não estão 

representados ali. As imagens de satélite nos mostram como boa parte do local vem 

sendo tomada pelas monoculturas de cana de açúcar da Agropéu, podendo ser notado 

que a parte em frente à área correspondente à sede da comunidade está cercada pela 

cana, sendo a parte ao fundo, separada por mata ciliar ao longo do córrego Pari, 

referente à fazenda arrendada ou a ser arrendada pela empresa. 

 

 

 Fronteira, memória e violência: um olhar sobre a comunidade quilombola de Saco 

Barreiro 

 

Longe de ser o território do novo e da inovação, a 

fronteira se revela [...] o território da morte e o 

lugar de renascimento e maquiagem dos arcaísmos 

mais desumanizadores [...]. 

(José de Souza Martins, 2009, p.13). 

 

 

Fronteira: “linha divisória; raia; confins”10. Neste trabalho, falar-se-á sobre a 

fronteira. Não sobre aquela estritamente territorial, mas sim uma fronteira, que ao 

abranger os limites territoriais tão demarcados hoje por cercas e capital, ultrapassa essa 

                                                           

10  Dicionário online Aurélio. Disponível em: http://www.dicionariodoaurelio.com/fronteira. 
Consultado em: 10/10/2014. 
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sua dimensão e engloba um cenário conflitivo de relações sociais. Fronteira da história, 

de temporalidades, de etnias, de culturas, de humanidades, como nos fala José de Souza 

Martins (2009) em um trabalho realizado durante 30 anos em áreas de expansão das 

frentes pioneiras no Brasil e exposto no livro Fronteira: a degradação do outro nos 

confins do humano11. Nessa dimensão da fronteira, as cercas já não se fixam e avançam 

apenas pelos territórios geográficos, mas se constroem também naqueles sujeitos que se 

movimentam e a atravessam ou naqueles que, estando na fronteira, por ela são 

atravessados. São cercas que estabelecem a linha divisória da cultura e da natureza e 

que dividem filosoficamente, material e violentamente o humano do não humano.  

A fronteira é o lugar do encontro e do desencontro do outro, é o lugar onde se 

confrontam diferentes grupos humanos com suas formas de ser, suas visões de mundo, 

suas humanidades. Ela é um lugar de conflito. No Brasil, é o conflito social a 

característica mais relevante para defini-la, segundo José de Souza Martins (2009). 

Nesse conflito,  

 
(...) a fronteira é essencialmente o lugar da alteridade. É isso o que 
faz dela uma realidade singular. À primeira vista é o lugar do encontro 
dos que por diferentes razões são diferentes entre si, como os índios 
de um lado e os ditos civilizados de outro; como os grandes 
proprietários de terra, de um lado, e os camponeses pobres, de outro. 
Mas o conflito faz com que a fronteira seja essencialmente, a um só 
tempo, um lugar de descoberta do outro e de desencontro. Não só o 
desencontro e o conflito decorrentes das diferentes concepções de vida 
e visões de mundo de cada um desses grupos humanos. O desencontro 
da fronteira é o desencontro de temporalidades históricas, pois cada 
um desses grupos está situado diversamente no tempo da história. Por 
isso, a fronteira tem sido cenário de encontros extremamente similares 
aos de Colombo com os índios da América: as narrativas das 
testemunhas de hoje, cinco séculos depois, nos falam das mesmas 
recíprocas visões e concepções do outro”. (MARTINS, 2009, p.133 e 
134). 

 

Nesse sentido, falar sobre a comunidade quilombola de Saco Barreiro sob a 

perspectiva da fronteira é, portanto, optar por olhar para essa realidade na sua dimensão 

conflituosa. É considerar seus moradores, seu presente e sua história através das 

relações estabelecidas por eles em tempos e espaços situados, considerando dentro 

dessas relações os jogos desiguais de poder que as envolvem. Essa é apenas uma leitura 

e um recorte, dentre os vários possíveis, e não tem a pretensão de abranger toda a 

                                                           

11  Nos estados do Mato Grosso, Pará, Maranhão, Goiás e Rondônia. 
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complexidade que envolve um estudo sobre uma comunidade quilombola. Essa é 

apenas a maneira de olhar com que eu me encontrei nesse curto processo de pesquisa; é 

o que me saltou aos olhos e o que para mim corresponde, de alguma forma, com meus 

anseios e com minhas indignações diante de um cenário tão desigual e tão cruel que 

envolve no Brasil as lutas pela terra e território, pela justiça e pelo direito à diferença.  

Em vários momentos de realização desse texto me questionei se não estava 

perdendo de vista o sujeito central desse trabalho, pois os estudos sobre fronteira feitos 

por Martins centram-se principalmente em áreas de ocupação recente, como é o caso da 

região amazônica. Faria então sentido me utilizar desse referencial teórico para 

compreender a realidade hoje vivida pelos moradores de Saco Barreiro? Não seria muito 

distante utilizar dessas reflexões para me referir a uma região de ocupação antiga? 

Acredito que não.  

Certamente, deve-se tomar o cuidado para não se transpor acriticamente 

reflexões sobre uma realidade inserida em um contexto específico para outra. Se 

aspectos históricos e geográficos diferenciam em certo nível a experiência dos grupos 

localizados nas áreas de ocupação recente e antiga, em outros aspectos, contudo, essas 

experiências se aproximam. A fronteira, como visto acima, é um lugar de 

temporalidades e historicidades mescladas e confrontadas. O moderno e o arcaico se 

confundem numa realidade que pode remeter ao mesmo tempo a práticas do período 

colonial e às mais modernas iniciativas de produção. As experiências desses grupos se 

aproximam, portanto, na medida em que o limite estabelecido pelas cercas materiais e 

simbólicas da fronteira expõe suas vidas a experiências de violência e morte, 

estabelecendo, assim, as linhas que demarcam as fronteiras do humano.  

É essa complexidade social, atrelada à situação de fronteira, que pode ser 

utilizada para a compreensão das desigualdades que permeiam a existência dos 

quilombolas de Saco Barreiro. Tentar falar sobre eles significa de alguma forma olhar 

para uma experiência marcada pela dor. Significa remeter às atrocidades cometidas 

contra os escravos e, em seguida, à penúria do trabalho pesado na infância, à perda das 

terras durante o regime militar ou às contaminações causadas pelo uso de agrotóxicos 

nos canaviais. 

Nesse trabalho poderão ser encontrados, assim, alguns fragmentos de relatos e 

memórias que evidenciam uma série de desigualdades e injustiças travadas em torno da 

apropriação territorial e do meio ambiente no município de Pompéu. Por meio desses 

fragmentos serão analisadas algumas das relações desiguais e conflituosas estabelecidas 
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entre os quilombolas de Saco Barreiro e outros grupos locais, que perpassaram inúmeras 

vezes por um desencontro e uma desigualdade entre concepções de humanidade. Os três 

capítulos que se seguem discutirão as diferentes maneiras pelas quais essas 

desigualdades e injustiças tomam forma ao longo da trajetória do grupo, perpassando 

respectivamente pelo período colonial anterior à existência da comunidade em si, pelo 

seu histórico de expropriação e relações de trabalho e, por fim, por meio do atual 

conflito com a Agropéu.  

Dessa maneira, os depoimentos e casos encontrados nesse texto se referem tanto 

às histórias pessoais dos quilombolas com quem conversei em campo, quanto à história 

coletiva da comunidade, perpassando por: relatos e consultas bibliográficas a respeito 

dos tempos da grande proprietária de terras e escravos, Dona Joaquina de Pompéu, 

importante figura regional até hoje presente no imaginário do grupo; pelo período 

relativo ao regime militar e ao processo de modernização agrícola, identificado por um 

dos sujeitos de pesquisa como um momento chave dentro do processo de expropriação 

do território quilombola; e por último pela atual política voltada ao fomento de 

agrocombustíveis em Pompéu-MG.  

Contudo, não será traçado aqui uma história linear da comunidade que vai desde 

os tempos de dona Joaquina até os tempos atuais. Os poucos dias em campo e as 

próprias limitações inerentes a ele, que dificultaram a utilização de gravadores, não me 

permitem fazer uma análise tão aprofundada e rica sobre as histórias e memórias 

individuais e coletivas dos membros da comunidade quilombola de Saco Barreiro 

acerca de seu passado e de seu presente. Além disso, no que se refere ao passado, os 

relatos ouvidos de nada são lineares, mas remetem de forma não ordenada e 

fragmentada a tempos de sofrimento, dominação e trabalho árduo. O tempo das 

narrativas e da memória, conforme analisa Alessandro Portelli (2004), não 

necessariamente segue uma estrutura temporal linear, mas pode se dar por meio de 

diferentes formas.  

Uma delas são os movimentos chamados por ele de lançadeira, ou seja, um 

movimento de ir e vir entre o passado e o presente, que indica que a história está sendo 

contada tendo o presente em mente: “de fato, o movimento de lançadeira é muitas vezes 

ligado ao uso da história como um repertório de exemplos e, assim, a um contar 

histórias difuso” (PORTELLI, 2004, p.302). Há também, segundo o autor, uma outra 

forma de lidar com o tempo nas narrativas orais que pode ser comparada a uma roda, a 

um aro circular e raios que se ramificam em várias direções a partir de um eixo central 
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de significado (2004, p.302), acontecendo de maneira livre e podendo ser movimentada 

para trás, para frente e mudar de um para o outro na forma de livre associação. 

Segundo Portelli (2004), 

 

Enquanto os historiadores estão interessados em reconstruir o passado, 
os narradores estão interessados em projetar uma imagem. Portanto, 
enquanto os historiadores muitas vezes se esforçam por ter uma 
sequencia linear, cronológica, os narradores podem estar mais 
interessados em buscar reunir conjuntos de sentidos, de 
relacionamentos e de temas, no transcorrer da sua vida. [...] Às vezes, 
os historiadores podem estar interessados em falar com uma certa 
pessoa sobre determinado evento, período ou tema específico; mas os 
narradores, frequentemente e forçosamente, reintroduzem o tempo e 
os eventos que lhes interessam (PORTELLI, 2004, p.300). 
 
 

 Nesse sentido, embora não possa fazer aqui uma análise profunda sobre a 

maneira pela qual os moradores de Saco Barreiro mobilizam suas narrativas históricas, 

se em movimentos de lançadeira ou como uma roda - apesar de acreditar que pelo 

menos as duas formas de se laborar o passado mencionadas foram utilizadas - acredito 

que um desses aspectos pôde ficar claro: o interesse em se projetar uma imagem. 

Diferentemente de uma organização cronológica dos fatos históricos relatados, foi 

possível perceber o lugar de destaque dado à imagem do passado como “um tempo de 

trabalho pesado” e uma forma de organização da memória que tem nessa imagem um de 

seus eixos principais. Ainda que abordado como uma época em que a chuva era mais 

abundante, os córregos mais cheios e limpos, e com uma biodiversidade bem maior do 

que existe hoje e, por isso, melhor quando olhado sob esse ângulo, em vários momentos 

esse tempo passado foi mencionado com lembranças de sofrimento e dominação. Com 

isso, contudo, também não pretendo aqui elencar se o passado é considerado por eles 

pior ou melhor do que o presente, pois esses sentimentos eram motivados de maneiras 

variadas de acordo com o assunto em questão12. 

                                                           

12   Sobre esse ponto, Portelli também adverte: “Uma frase sobre a Depressão numa canção de 
blues de Lonnie Johnson o diz claramente: “Pessoas se queixando dos tempos difíceis, não 
sei porque/ Se algumas pessoas eram como eu, elas não tinha dinheiro quando os tempos 
eram bons”. A diferença entre tempos “bons” e “difíceis”. A diferença entre tempos “bons” 
“ruins” é tão nebulosa para alguns negros, quanto a distinção entre ditadura facista e 
democracia burguesa era para os camponeses pobres das montanhas de Revelli, ou até para 
os proletários urbanos de San Lorenzo. Nossas divisões de tempo – pré-facismo, facismo, 
pós-facismo – talvez não sejam tão universais quanto pensamos serem (...). Não quer dizer 
que não tenham sentido: só que operam em certos níveis e não em outros”(PORTELLI, 
2004, p.305-306). 
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 O que me interessa é perceber como, para esses narradores, as imagens de 

sofrimento e dominação foram usadas em diferentes ocasiões como um fio condutor da 

memória e podem ter sido mobilizadas como uma forma de se atribuir sentido a muitos 

momentos de suas experiências de vida nesse passado. E como, conforme veremos 

brevemente nas considerações finais, em comparação com essas mesmas experiências, o 

tempo presente - apesar das inúmeras situações de injustiças a que continuam sendo 

expostos - foi considerado em diferentes ocasiões como um momento de consciência de 

direitos, enfrentamento e conflito. 

 Para tal, iniciaremos o primeiro capítulo com uma breve reflexão sobre os 

tempos de Dona Joaquina de Pompéu, buscando contextualizar e compreender com a 

ajuda do referencial teórico da fronteira, e também de outros autores, esse período de 

violências, encontros e desencontros com o outro, ao qual negros escravizados e grupos 

indígenas locais foram expostos. Ademais, procuraremos analisar a maneira com a qual 

algumas percepções e práticas desse período permearam de alguma forma ao longo da 

história desses grupos.  

 Em seguida, tratar-se-á no capítulo dois de um período pós-abolição, tempos do 

trabalho pesado dos avós e pais dos quilombolas, do trabalho na infância, de algumas 

formas de expropriação das terras da comunidade e de suas relações com os fazendeiros. 

Dando continuidade às reflexões anteriores, será elucidado também o período do regime 

militar no Brasil, através das atividades de modernização da agricultura e suas 

consequências para a questão agrária no país, inclusive na realidade dos moradores de 

Saco Barreiro. 

 Por fim, após a contextualização das relações desiguais de poder estabelecidas 

na região e análise de alguns relatos e memórias do grupo acerca de sua história, será 

discutido no capítulo três a permanência e a atualização dessas desigualdades e 

injustiças em torno da apropriação territorial e do meio ambiente atualmente em Saco 

Barreiro, após a chegada da Agropéu. Serão elucidados alguns dos principais problemas 

vivenciados pela comunidade, bem como algumas das mudanças que o estabelecimento 

da empresa na região acarretou na vida dos moradores. 
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1. DONA JOAQUINA, NEGROS E INDÍGENAS EM POMPÉU: 
HISTÓRIAS DE PODER, TERRA E VIOLÊNCIAS NA 

FRONTEIRA 

 

 

1.1  Dona Joaquina de Pompéu, entre Dama do Sertão e Sinhá Braba13  
 

A região que compreende atualmente os municípios de Pitangui, Martinho 

Campos e Pompéu, na mesorregião central mineira, passou a ser efetivamente povoada 

por volta do século XVIII com a descoberta do ouro por sertanistas paulistas na área dos 

rios Paraopeba e Pará, região do atual município de Pitangui. Em 1715, o então arraial 

de Pitangui foi elevado à vila, sendo concedidas nesse período as primeiras sesmarias 

aos moradores do distrito (DINIZ, 1965 apud SANTOS, 2003). Contudo, conforme 

elucida Ana Flávia Moreira Santos (2003) em um estudo realizado sobre os Caxixó na 

região, apesar da promessa de ouro fácil, as primeiras minas encontradas eram 

infrutíferas (DINIZ, 1965 apud SANTOS, 2003) e a efetiva expansão de ocupação da 

região se deu principalmente em decorrência do declínio da produção do ouro e da 

“fuga da mineração”, que favoreceu atividades econômicas como agricultura e criação, 

contribuindo para a fixação populacional nas áreas do interior, conhecidas como os 

sertões (BARBOSA, s/d apud SANTOS, 2003). 

Segundo Santos (2003), autores como Waldemar Barbosa (s/d) e Sílvio Gabriel 

Diniz (1965), destacam a importância crescente que as atividades agrícolas adquiriram 

regionalmente diante da mineração, tendo relevância no início do século XIX culturas 

como a cana de açúcar e o algodão. Para além dessas culturas, a agropecuária 

desenvolveu um papel importante na economia colonial do Alto São Francisco. 

Fazendas na região de Pitangui, por exemplo, forneciam carne para outras vilas e 

povoados e muitas sesmarias concedidas durante a segunda metade do século XVIII 

faziam referência a fazendas de gado e outras criações. Tal atividade provocou um 

povoamento mais intenso da área durante esse período (BARBOSA, s/d apud SANTOS, 

2003; DINIZ, 1965 apud SANTOS, 2003).  

                                                           

13  Referências aos títulos dos livros de Antônio Campos Guimarães (1885) e Agripia 
Vasconcelos (1999) respectivamente. 
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De acordo com Santos (2003), tudo indica que essa foi a atividade que 

predominou a partir desse momento na região que compreende atualmente o município 

de Pompéu. Muitas sesmarias foram concedidas no local para atividades de criação de 

gado e engenho, como por exemplo, as sesmarias da Porteira, Bom Jardim, Passagem de 

Monserrate, Morrinho e Pompéo14, que depois de sucessivos donos, foram compradas 

por Manuel Gomes da Cruz e em seguida por Capitão Inácio de Oliveira Campos 

(DINIZ, 1962 apud SANTOS, 2003), então esposo de Dona Joaquina de Pompéu, 

passando a ser donos das fazendas de Pompéu (hoje nomeada Pompéu Velho), 

Passagem do Choro, Rocinha, Mato Grosso, Retiro do Mato Grosso, Quati, Santa Rosa 

e Diamante (BARBOSA, s/d apud SANTOS, 2003). 

Joaquina, nascida em Mariana em 1752, mudou-se com a família para a cidade 

de Pitangui em 1762 e lá conheceu Capitão Inácio de Oliveira Campos, com quem se 

casou em 1764, quando tinha 12 anos. Capitão Inácio foi designado, em 1771, para 

missões de apresamento de indígenas e negros fugidos pelos sertões do oeste da 

capitania de Minas, recebendo várias sesmarias como recompensa. Em seguida, com a 

morte de seu pai, herdou terras em Paracatu, aumentando cada vez mais seu patrimônio 

e tornando-se cada vez mais rico (NORONHA, 2008).  

Para além das terras que já possuía, Capitão Inácio e Joaquina compraram de 

Manuel Gomes da Cruz todas aquelas sesmarias citadas acima, incluindo a de Pompéo, 

onde se estabeleceram com seus 10 filhos desde então na Fazenda do Pompéu 

(NORONHA, 2008; DINIZ, 1962 apud SANTOS, 2003)15 . Ele se tornou um dos mais 

poderosos latifundiários dos sertões do oeste e com sua doença e morte em 1804, todos 

os negócios e latifúndio passaram a ser controlados por Dona Joaquina (NORONHA, 

                                                           

14   O nome Pompéu surge devido a denominação de um sítio fundado por Antônio Pompéu 
Taques, um paulista que obteve a sesmaria no ano de 1711 (Revista do arquivo público 
mineiro, X, 966 apud NORONHA, 2005, p.52). 

15  Há controvérsias sobre a compra das terras de Manuel Gomes da Cruz, conforme explicita 
Noronha (2008): “Os pontos controvertidos desse período são muitos: entre eles, a própria 
mudança do casal para Pompéu e a construção do imenso solar quando ainda não tinha a 
posse oficial da terra. A escritura da Fazenda do Pompéu é lavrada apenas em 1792, 
conforme registrado em uma ação de Antônio José de Faria movida contra Joaquina. O 
demandante acusava Joaquina de dar um golpe contra o antigo proprietário do Pompéu, 
aproveitando-se de sua idade avançada, comprando-lhe a terra por preço irrisório e, como se 
não bastasse, não lhe pagando tudo que devia. Uma série de cartas escritas entre 1792 e 1798 
pelo próprio Manuel Gomes, endereçadas a Joaquina, hoje localizadas no Arquivo Público 
Mineiro, traz indícios de que ela atrasava o pagamento da dívida”. 
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2014). Segundo Noronha (2008), com sua morte em 1824, a matriarca deixou 74 netos e 

15 bisnetos, além de 11 fazendas, 40 mil cabeças de gado, algumas centenas de 

escravos, dentre outros tesouros e objetos valiosos contidos em seu testamento.  

Dependendo do interlocutor, muito se poderá ouvir sobre histórias de atrocidades 

e violências cometidas contra as populações escravizadas negras e indígenas no Brasil 

durante o período colonial. Nesse caso, é importante se ter em mente quem são esses 

narradores, pois se sabe que o rumo de uma conversa pode variar muito de acordo com 

o sujeito da fala. Isso é o que acontece com Dona Joaquina de Pompéu. Dado tamanho 

poder controlado por uma mulher viúva no início do século XIX, muito se falou sobre a 

sua figura. Entre Sinhá Braba e Dama do Sertão, muitas histórias se contam através de 

livros, museu e oralidades sobre essa mulher, reconhecida por alguns como uma 

expressiva figura, considerada uma matriarca rural nas Minas Gerais dos séculos XVIII 

e XIX (VASCONCELOS, 1999).  

Alguns dizem que Joaquina Bernarda da Silva de Abreu e Silva Castelo Branco 

Souto Maior de Oliveira Campos era mulher disciplinada, religiosa e caridosa com as 

causas da igreja católica e que tratava e alimentada muito bem seus escravos 

(NORONHA, 2008). Em livros como o romance A dama do sertão, de Antônio Campos 

Guimarães (1985), se pode encontrar diversos casos em que Dona Joaquina mantinha 

relações próximas e de amizades com seus escravos, como por exemplo, sobre a morte 

do escravo Vitorino, em que a matriarca deu ordens para que ele fosse enterrado em 

caixão de madeira e forrado com pano, fazendo questão de comparecer ao seu enterro 

no cemitério dos escravos. Esse cemitério é conhecido localmente como cemitério dos 

negros e, segundo Guimarães, mandado construir pela mesma, conforme podemos ver 

abaixo em um trecho do livro referente a um diálogo de Dona Joaquina: 

 
Tomás, quero construir, a quatrocentos metros, do lado esquerdo  do  
casarão, um cemitério, com uma capelinha e uma cruz de aroeira, para 
a minha família. Do lado esquerdo, distante  mil metros, um cemitério 
para os meus escravos, de aroeira, bem fundo, para que os tatus não 
comam os meus negros depois de mortos. Uma cruz do mesmo 
tamanho do cemitério da família (GUIMARÃES, 1985, p.123). 
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Figura 9- Cemitério dos negros, região de Pompéu Velho, Pompéu-MG. Foto: Marcel Langer, 
15/09/2014 

 

Outras histórias como essa são contadas ao longo desse livro, sendo nele 

dedicado um capítulo nomeado privilégio dos escravos, o qual relata que boas 

condições de higiene nas senzalas eram ordens de D. Joaquina. Apesar disso, é relatado 

ainda que a grande maioria desses escravos não dormia no local, pois por ordens da 

matriarca, passaram a construir e a viver em ranchos nos arredores das fazendas.  

Uma imagem parecida com essa está representada no Centro Cultural Dona 

Joaquina, no município de Pompéu. Segundo quilombolas do Assentamento Pompéu 

Velho, área da antiga sede da fazenda onde residia D. Joaquina, essa é uma imagem 

bastante difundida na cidade, principalmente através das escolas e do próprio museu. 

Contudo, um morador de Saco Barreiro diversas vezes comentou o fato de não haver 

praticamente nada sobre os escravos de Dona Joaquina no museu, evidenciando que os 

responsáveis pelo local se recusaram a colocar ali a forca utilizada por ela para bater nos 

escravos, sob o argumento de que seria um mau exemplo para as crianças. Essa forma 

de silenciamento evidencia não apenas as disputas desiguais em torno da construção da 

memória de Dona Joaquina no local, mas nos leva a refletir sobre como essa memória se 

insere numa relação mais ampla de desigualdades de poder que se mantêm na região. 

Os relatos divergentes da imagem de boa senhora se referem a ela como mulher 

condenada por suas “ditas” condutas sexuais, violenta, má, intransigente, cruel com os 

escravos e desonesta nos negócios – o que, de acordo com Noronha (2008), inclui o 

roubo de gado e assassinato de boiadeiros. Contudo, tais relatos são justificados por 

alguns pelo fato desta ter sido confundida com sua inimiga, Maria Tangará, conforme 

defende Vasconcelos (1999).  
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No entanto, não nos interessa aqui refletir até que ponto essas imagens de 

intransigência, violência e desonestidade (NORONHA, 2008) atribuídas à D. Joaquina 

são verídicas ou não, mas sim compreendermos alguns dos significados da permanência 

e difusão desses relatos na memória de determinados grupos locais, quase dois séculos 

depois da sua morte. Conforme elucida Ana Flávia Santos,  

 

O campo de investigação, cujo sentido reside mais em suas 
articulações internas que no registro exato de fatos “comprováveis” 
pela historiografia, é a percepção de uma experiência histórica 
coletiva, ainda que não apreensível em sua totalidade, recortes que 
resgatam um passado pensado como comum, elaborado e reelaborado 
a partir de uma situação presente. 
É apenas em relação ao conjunto de significados expressos nos relatos 
orais, portanto, que os fatos e personagens históricos ganham sentido e 
relevância para a análise (SANTOS, 2003, p.24). 

 
 

Nesse sentido, independente das condutas de D. Joaquina em si, as histórias 

contadas sobre ela pelos quilombolas fazem parte de uma construção coletiva do grupo 

a respeito da história da região e da própria história da comunidade. Sua imagem é 

atrelada, antes de tudo, à representação do poder agrário local e da dominação e 

violência que ele representa, materializados em casos de crueldade, abusos, violência e 

morte.  

  

1.2  Terra, poder e violências: histórias de D. Joaquina, negros e indígenas em 
Pompéu - MG 

 

As análises sobre as atrocidades e violências cometidas durante as colonizações 

nos apontam para a construção e a centralidade que a ideia de raça adquiriu nesses 

períodos, tanto no que tange à colonização da América, quanto da África e da Ásia. 

Segundo Aníbal Quijano (2005), a noção de raça, em seu sentido moderno, passou a 

existir somente depois da América (do seu entendimento enquanto tal), período no qual 

foi construída como referência às supostas diferenças biológicas estruturais entre os 

conquistadores e conquistados. Nesse sentido, ancorando-se na ideia de raça foram 

produzidas as identidades sociais historicamente novas, como a dos índios, negros, 

mestiços, assim como as identidades de português e espanhol, que posteriormente se 

tornariam europeus, enquanto conotação racial e não geográfica. Contudo, tais 
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identidades foram historicamente associadas a hierarquias, lugares e papéis específicos 

na medida em que as relações sociais nesses locais eram relações de dominação. 

 De acordo com Quijano (2005), a construção dessa noção de raça na América foi 

uma maneira de se atribuir legitimidade a esse tipo de relação na conquista e 

posteriormente, com a construção da ideia de Europa e a expansão do colonialismo para 

o resto do mundo, teve aspecto central na construção de uma perspectiva eurocêntrica 

do conhecimento que atribuía como natural as relações coloniais de dominação entre 

europeus e não europeus. No que consiste às relações de exploração do trabalho, 

percebe-se que a ideia de raça e de divisão do trabalho foram estruturalmente associadas 

e se reforçaram mutuamente, impondo-se assim uma divisão racial do trabalho.  

Dentro de um sistema que articulou diversas formas de controle do trabalho, 

houve uma quase que exclusiva associação da branquitude social com o trabalho 

assalariado e com os postos de mando da administração colonial. A Europa Ocidental, 

enquanto uma nova identidade geocultural, emergia como a sede central do controle do 

mercado mundial e também como a sede central no processo de desenvolvimento da 

relação capital-salário enquanto uma forma específica de controle do trabalho, de seus 

recursos e produtos. Em contrapartida, couberam às demais regiões e populações 

incorporadas ao novo mercado mundial ou em curso de colonização às formas de 

trabalho não salariais (QUIJANO, 2005). Nas regiões não europeias, o trabalho 

assalariado se restringia quase exclusivamente entre os brancos. Conforme argumenta 

Quijano (2005), essa divisão racial do trabalho assalariado e não assalariado não se deu 

por ter sido uma necessidade histórica, mas principalmente pela ideia de inferioridade 

das raças dominadas por parte dos dominantes. De acordo com o autor, 

 

O vasto genocídio dos índios nas primeiras décadas da colonização 
não foi causado principalmente pela violência da conquista, nem pelas 
enfermidades que os conquistadores trouxeram em seu corpo, mas 
porque tais índios foram usados como mão de obra descartável, 
forçados a trabalhar até morrer (QUIJANO, 2005, p.109). 

 
 
 A análise de alguns relatos sobre a relação de Dona Joaquina com os escravos e 

os indígenas da região, os Caxixó, pode nos levar a perceber a centralidade com que 

essa noção de raça mencionada por Quijano (2005) toma forma através das simbologias 

de trabalho, dominação e morte na memória social desses grupos. Tal divisão 

hierárquica entre raças superiores e inferiores que legitimaram os assassinatos, os 
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estupros e as humilhações de indígenas e negros, bem como a exploração da mão de 

obra escravizada destes, antes, durante e depois de D. Joaquina de Pompéu, demonstram 

como a linha que separa a natureza e a cultura está aí demarcada. Essa separação, 

fazendo alusão a José de Souza Martins (2009), estabelece nas suas últimas 

consequências os limites da humanidade na fronteira, que tem na representação do ser 

branco a sua condição plena.  

Durante os dias passados em campo, vários relatos - os quais retomarei pouco a 

pouco no texto - dos quilombolas de Saco Barreiro e dos demais sujeitos conhecidos 

destes16 evidenciaram para mim uma realidade social ancorada na situação de fronteira. 

Ouvi casos de mulheres indígenas que foram pegas “no laço”, como relataram alguns 

quilombolas, para se casarem com homens brancos da região. Seu Alguerino, enquanto 

caminhávamos pelo território quilombola para pegarmos com o GPS as coordenadas 

geográficas dos pontos importantes para a comunidade, me contou que a região ainda 

possui as marcas de Dona Joaquina, podendo se encontrar coisas relacionadas à senzala 

e ao seu casarão. Ao longo da conversa, ele se referiu à matriarca como sendo uma 

pessoa “ruim” e me contou que um dia um escravo faminto que havia pedido a ela um 

pouco de comida, foi forçado pela mesma a comer uma mistura de farinha com muita 

pimenta, preparada por sua escrava sob suas ordens.  

 

 

Figura 10 - Carriola de Dona Joaquina, assentamento Pompéu Velho.  
Foto: Maria Letícia Carvalho, 15/09/2014. 

 

Em outro momento, enquanto conhecíamos a área, alguns conhecidos de Wilton 

contaram-nos outro famoso caso de Joaquina, no qual ela havia mandado um escravo 
                                                           

16  Com quem nos encontramos ao longo do trabalho nos assentamentos Paulista e Pompéu 

Velho e na pedreira da empresa Micapel, cujo dono é o atual prefeito de Pompéu.  
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enterrar um tesouro seu e em seguida mandou matá-lo. Segundo os habitantes locais, até 

hoje diferentes pessoas se dirigem à região à procura do ouro enterrado. Durante nosso 

passeio em Pompéu Velho, atualmente uma área de assentamento de reforma agrária e 

onde vivem os chamados quilombolas do Cruzeiro, outro caso sobre as crueldades de D. 

Joaquina de Pompéu nos foi relatado. Segundo uma das moradoras, a matriarca quando 

se dirigia à sua horta, costumava pedir a seus escravos que comparassem a sua beleza 

com os pés de couve.  Não sabendo o que responder e com medo de parecerem 

desrespeitosos, as respostas dadas pelos escravos desencadeavam, em seguida, em 

castigos corporais.  

Baseando-nos nessas histórias, percebemos como a construção da inferioridade 

das raças legitimou essas relações de trabalho não assalariadas, perpassadas pela 

humilhação e degradação de negros e grupos indígenas. Assim como demonstrado por 

Quijano (2005), Martins também nos atenta para “o caráter litúrgico e sacrificial” da 

fronteira, na qual o outro é degradado para visibilizar a existência de quem o domina, 

subjuga e explora (MARTINS, 2009, p.11), no caso, para visibilizar o poder do 

latifúndio e dos brancos, representados por Dona Joaquina de Pompéu. 

Ana Flávia Santos (2003), em seus estudos realizados sobre os Caxixó, que 

vivem nos municípios de Pompéu e Martinho Campos, relata como a figura de Joaquina 

se constitui como elemento central para o passado do grupo. Segundo um dos 

interlocutores da autora, um dos filhos de Capitão Inácio e D. Joaquina teve um filho 

chamado Fabrisco com a Tia Vovó, uma das fundadoras da aldeia Vargem do 

Galinheiro. Segundo a autora, o povo Caxixó surge então a partir do casamento de 

Fabrisco, neto de Joaquina, com a Mãe Joana, indígena não aldeada e considerada 

selvagem que foi raptada pelo mesmo. 

 Assim como relatado pelos quilombolas, os raptos de mulheres indígenas 

parecem ter sido situações corriqueiras na região. José de Souza Martins (2009) dedica 

parte de seus estudos sobre a fronteira para compreender essa situação de rapto. Em seu 

livro, o autor demonstra a complexidade que envolve os diferentes tipos de raptos na 

fronteira: entre grupos indígenas diferentes, de indígenas contra “civilizados” ou 

“civilizados” contra indígenas e a especificidade de cada um deles, o que infelizmente 

não poderá ser detalhado aqui. Contudo, para além do que significa cada um desses 

tipos de rapto especificamente, se torna importante compreender uma dimensão mais 

ampla em que essas ações acontecem. Nesse sentido, uma situação em que mulheres 
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indígenas eram pegas “no laço” na região de Pompéu, deve ser considerada dentro do 

aspecto dramático que envolve a situação de fronteira.  

Segundo o autor, o rapto é um processo “que se situa no limite de sociedades 

diversas e até opostas e que por isso mesmo é definidor de uma situação social 

inteiramente nova, produzida pelo contato interétnico ou entre grupos étnicos em 

conflito ou antagônicos” (MARTINS, 2009, p.31). Dessa maneira, o rapto vai além dele 

em si, mas define o caráter trágico da fronteira, configurando-se como uma espécie de 

morte cultural e social do raptado. No caso dos caxixós, é a partir desse rapto que se 

inicia a história do grupo. 

Interessante ressaltar que, para os interlocutores de Santos (2003), o passado 

sobre o povo da Mãe Joana é desconhecido e remonta ao período anterior a 1500, sendo 

relacionado à selvageria, ao povo do mato, povo não aldeado. Joaquina exerce figura 

central na memória coletiva do grupo, por representar o encontro do povo branco com 

os indígenas, o próprio encontro colonial marcado nas áreas de fronteira, dando início 

ao momento em que os Caxixó surgem, ou seja, momento em que entram na história 

(SANTOS, 2003). O entrar na história desse grupo se ancora, contudo, na imagem da 

aldeia, na relação de trabalho forçado e de dominação estabelecida entre os brancos e os 

indígenas desde então: a área da Aldeia Vargem do Galinheiro era situada nos domínios 

controlados por Capitão Inácio e Joaquina, o que manteve os caxixós sob administração 

direta destes. 

 Esse pode ser considerado um típico encontro/desencontro da fronteira, em que 

não apenas visões de mundo se opõem, mas de historicidades, do próprio lugar onde 

esses grupos se situam na história. Esse confronto, constituído intrinsicamente pelas 

situações de conflito, desencadeiam situações em que o outro, que não tem sua 

humanidade reconhecida por aquele que encontra, é exposto a práticas de raptos, 

trabalhos forçados, dominação e violência, que nesse caso se ancoram no próprio poder 

sobre a terra, conforme coloca Ana Flávia Santos (2003).  

A autora nos demonstra a maneira com que o povo Caxixó entra na história: se 

tornando trabalhadores de Capitão Inácio e Joaquina, desenvolvendo atividades 

relacionadas à produção agropecuária, ao trabalho de parteiras, de peões e, 

principalmente, de jagunços. A jagunçagem ganha papel central na história Caxixó, na 

medida em que, para além de exercerem controle sobre a população escravizada negra, 

em vários momentos forçou-os a se colocarem uns contra os outros. Essas relações de 

trabalho entre os indígenas e os brancos foram definas em alguns momentos em termos 
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de camaradagem, que indica a existência de certo tipo de vínculo entre a população 

rural e os proprietários de terra, imperando a dominação pessoal, mas sem relação 

estável de trabalho. Seres livres, porém submetidos à ordem do latifúndio (FRANCO, 

1969 apud SANTOS, 2003; SANTOS, 2003). 

Ao longo de seu trabalho, os interlocutores de Santos (2003), ao se referirem aos 

resquícios arqueológicos das covas encontradas no local, relataram diferentes casos de 

assassinatos de caciques que resistiam à expropriação das terras por parte dos brancos. 

Essas covas, importante símbolo na história caxixó, como menciona Santos (2003), é 

explicitada pelos indígenas como uma estratégia utilizada pelos brancos para expropriá-

los de seu território: assassinar os chefes para debandar o resto do grupo, assim como é 

feito com as onças, não sendo necessário dizimar todas, apenas matar algumas e destruir 

a mata, para se afugentar as demais17. A imagem dessas covas é, nesse sentido, 

interpretada pela autora como uma marca de resistência do grupo e como sinal do 

próprio início da história Caxixó, ou seja, o fim dos tempos antes de 1500 “e 

consequentemente a marca da expropriação fundiária a que o grupo foi submetido” 

(SANTOS, 2003, p.55).  

 Dona Joaquina era dona do mundo, foi o que ouvi dos quilombolas de Saco 

Barreiro enquanto visitávamos seu túmulo no cemitério dos brancos, em Pompéu Velho. 

Enquanto dona do mundo se tornou dona dos corpos e das vidas dos grupos e sujeitos 

que se encontravam naqueles territórios e que deles foram expropriados. Joaquina, dona 

do mundo, torna-se então dona da própria história dos Caxixós, história essa marcada 

pela centralidade das simbologias das relações de dominação por meio do trabalho e de 

resistência por meio das covas. Nesse sentido, apesar do início da história de Saco 

Barreiro não se basear nos tempos antes de 1500, e já emergir, se não no momento, a 

partir dos tempos de trabalho forçado, alguns elementos da história dos Caxixó 

apresentados por Ana Flávia Santos (2003) podem ser também utilizados para 

compreendermos o contexto e as relações sociais nas quais a Comunidade Quilombola 

de Saco Barreiro se ancora. Dentre esses elementos, destaca-se a centralidade que o 

trabalho ocupa na memória social do grupo e junto com ele, principalmente as 

                                                           

17  Comparação feita por Djalma, principal interlocutor de Santos (2003), em um texto escrito 
pelo mesmo. 
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lembranças sobre tempos de dominação, exploração, expropriação e dor que essas 

relações estabelecidas na fronteira os remetem. 

 Contudo, antes de adentrarmos a discussão sobre o passado do povo de Saco 

Barreiro, faz-se necessário uma reflexão acerca do contexto de formação e ocupação 

territorial do grupo, no intuito de compreendermos como, a partir dos tempos de 

Joaquina de Pompéu, os quilombolas vieram a se constituir enquanto tal. Sabe-se que os 

processos de formação dos quilombos no Brasil se deram de formas bastante variadas e 

apesar de não possuirmos uma clareza a respeito da situação exata vivenciada por Saco 

Barreiro, as reflexões a seguir nos indicam alguns dos possíveis processos que podem 

ter ocorrido com o grupo na região de Pompéu.  
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2. A PRODUÇÃO DAS FAZENDAS E A MODERNIZAÇÃO 
AGRÍCOLA: TEMPOS DE TRABALHO PESADO E 

EXPROPRIAÇÕES 

 

 

2.1 Procurando entender: como surge a comunidade quilombola de Saco Barreiro?  
 

Pode-se dizer que o conceito de quilombo permaneceu, durante pouco mais de 

um século após a abolição da escravatura no Brasil, baseado em compreensões 

frigorificadas, cuja origem remonta aos períodos da colônia e do império. Essas 

compreensões, cujos resquícios vêm sendo até hoje confrontados por acadêmicos e 

militantes da causa quilombola, se ancoram em pré-noções baseadas nas ideias de 

isolamento e fuga, bem como em dualismos que opõem, dentre outros, casa-grande e 

matas afastadas, as noções de dentro e fora e de trabalho e vadiagem, ao se pensar em 

quilombos (ALMEIDA, 2002). Entretanto, conforme demonstra Alfredo Wagner Berno 

de Almeida (2002), essas pré-noções não se confirmam em análises de documentos 

históricos que, pelo contrário, mostram-nos a complexidade de situações que 

envolveram e envolvem a formação e as formas de ocupação territorial e de produção 

das comunidades quilombolas no Brasil. 

 Almeida (2002) evidencia as diversas situações em que o termo quilombo 

ultrapassa e rompe com essas noções limitadas e frigorificadas. No que consiste a 

formação dos quilombos, o autor analisa como os diferentes contextos em que essas 

comunidades se inserem permitiram com que elas se formassem dos mais variados 

modos, como por exemplo: por meio da compra de terras por escravos alforriados, cujos 

herdeiros ainda têm dificuldades para a formalização dos documentos, por diferentes 

razões, como a falta de organização ou incêndios nos cartórios; por meio de doações de 

terras por parte dos donos das fazendas na ajuda de captura de outros escravos; pelos 

escravos terem sido capturados e terem retornado às fazendas e na medida com que 

estas entraram em decadência, permaneceram no local com as suas roças; por terem 

pagado a hipoteca das dívidas dos proprietários na promessa de ficarem com as terras, 

etc. 

Segundo o site do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva - CEDEFES, 

grande parte das comunidades quilombolas do estado de Minas Gerais se formou após o 

decreto de abolição da escravatura em 1888, momento no qual não havia perspectivas 
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de emprego e de integração à sociedade nacional para os negros18. Não tendo onde se 

estabelecer, muitas famílias acabaram migrando para os grotões, as terras desabitadas ou 

para as margens das fazendas, algumas poucas receberam terras como doação dos 

antigos senhores e outras conseguiram comprar pequenas terras nas fazendas onde 

trabalhavam. De acordo com informações do site, algumas comunidades também 

emergiram devido às frentes de trabalho, como a construção da ferrovia Bahia-Minas, 

ou, como é o caso da comunidade Paraguai, em Felisburgo-MG, por terem lutado na 

guerra do Paraguai e ganhado alforria. Além disso, outras comunidades se organizaram 

por meio da falência de atividades econômicas onde se dispunha de mão de obra 

escravizada, como é o caso das áreas de mineração na região central e de criação de 

gado no Norte de Minas. 

No que consiste essa última situação, principalmente em relação falência de 

atividades monocultoras, Almeida (2002; 2008) menciona que o processo de 

fragmentação e desagregação das grandes fazendas, cujas culturas se desmantelavam 

devido às baixas de preço e concorrência no mercado internacional, gerou várias 

situações de acamponesamento por parte de indígenas, escravos e ex-escravos que ali se 

encontravam. Segundo o autor, essas modalidades de apropriação da terra emergiram 

em um momento de transição, no qual o poderio do latifúndio sobre essas populações 

ficou enfraquecido e debilitado. Esses sistemas de apossamento se disseminaram e se 

consolidaram no país das mais variadas formas, de acordo com as condições específicas 

desses grupos, o que explica os casos de existência autônoma nos limites das fazendas, 

no quintal e na própria senzala (ALMEIDA, 2002; 2008).  

Contudo, segundo Almeida (2002), entre 1824, com o fim do instituto da 

sesmaria, até 1850, com a Lei de Terras, não houve um dispositivo legal para se resolver 

as questões agrárias e muitas sesmarias não foram confirmadas. Além disso, tais 

situações emergidas dessas formas de desagregação e desmembramentos não foram 

reconhecidas de forma plena na Lei de Terras de 1850, persistindo como “foco de tensão 

social”.  Em contrapartida, com o não reconhecimento formal dessas posses, diversos 

imóveis foram recadastrados com registros em cartórios e essas áreas foram 

“devolvidas” e novamente reconhecidas e tituladas, compreendendo em seus domínios 

                                                           

18  Centro de Documentação Eloy Ferreira – CEDEFES. Disponível em: 
http://www.cedefes.org.br/index.php?p=colunistas_detalhe&id_pro=2. Consultado em: 
24/10/2014. 
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várias situações de ocupação efetiva que foram menosprezadas (ALMEIDA, 2002). 

Segundo Almeida (2002), 

 
Um quadro de tensões instalou-se de maneira permanente. Esse 
problema não foi resolvido nem pela abolição da escravatura, 38 anos 
depois, nem pela primeira Constituição republicana de 1891, 
persistindo como um móvel de antagonismos sociais e conflitos 
agudos (ALMEIDA, 2002, p.57).  

 
 

No que consiste o município de Pompéu-MG, foi informado por um quilombola 

durante uma entrevista que as fazendas da região praticamente não foram compradas, 

mas se constituíram a partir da herança das terras de Dona Joaquina. No que diz respeito 

à constituição da comunidade quilombola de Saco Barreiro, o pouco tempo passado em 

campo não me permite afirmar exatamente qual ou quais foram os processos que 

possibilitaram a formação desse grupo. Atualmente, os quilombolas que ainda moram 

na comunidade, se situam em maioria em uma pequena área, à beira do córrego Pari, 

onde se concentram um maior número de casas. Outros moradores, entretanto, habitam 

de forma mais dispersa ao longo do território, inseridos em áreas de fazendas nas quais 

a maioria trabalhou e/ou trabalha.  

 De acordo com Mauro, um dos quilombolas com quem conversei, a família 

Almeida, que deu origem à comunidade de Saco Barreiro, surgiu no quilombo da 

Vereda, que se localizava perto do córrego Curralinho, conforme veremos adiante em 

um mapa realizado pelos moradores. As histórias em relação ao quilombo da Vereda e à 

sua formação não ficaram claras, o que não me permite afirmar o contexto de ocupação 

da família Almeida na área mencionada, se por meio de fuga, doação19, compra ou 

apossamento. Contudo, a partir das histórias que me foram contadas, podemos perceber 

que em boa parte da memória da comunidade, a figura do fazendeiro e seus domínios se 

faz presente, o nos indica a possibilidade do grupo ter se constituído ao longo do tempo 

dentro dos domínios dessas fazendas, antigamente pertencidas à Dona Joaquina de 

Pompéu.  

De acordo com o romance de Guimarães (1985) mencionado anteriormente, 

teriam sido ordens de Joaquina que os escravos se estabelecessem em ranchos 

                                                           

19  Segundo Alexandre Coelho (2013), o bisavô de Wilton teria sido escravo de Dona Joaquina e 
trabalhava ordenhando vacas e fazendo roças. De acordo com ele, os quilombolas teriam 
recebido de um fazendeiro chamado Bolivar, possível herdeiro da matriarca, as terras já 
ocupadas por eles anteriormente, porém não possuíam documentos. 
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espalhados às margens dos córregos ou na orla das matas e dos cerrados, cada rancho 

com seu terreno, nos quais os escravos plantavam suas roças. Apesar da visão 

romantizada que o livro apresenta sobre a imagem da matriarca, algumas dessas 

descrições podem nos apresentar indícios sobre alguns dos processos de ocupação da 

área pelos escravos e seus descendentes, principalmente ao se levar em consideração o 

estabelecimento da família Almeida às margens do córrego Curralinho e, 

posteriormente, do Pari, após diferentes processos de expropriação vivenciados pelo 

grupo. 

 

2.2  Frente de expansão e frente pioneira na fronteira, uma breve discussão teórica 
 

 As discussões no tópico anterior nos indicaram alguns caminhos para uma 

compreensão mais ampla sobre como, a partir dos tempos de Dona Joaquina de 

Pompéu, a comunidade quilombola de Saco Barreiro veio a se constituir enquanto tal. 

Tendo em mente esses possíveis contextos que nos levam a estabelecer uma conexão 

entre o período da matriarca com a história coletiva da comunidade, podemos agora 

procurar entender como a estrutura de dominação e desigualdade engendrada pelo poder 

agrário local, desde a época de Joaquina, vem de alguma maneira se perpetuando na 

região e se fazendo presente na história de Saco Barreiro. Essa estrutura toma forma na 

vida dos quilombolas principalmente por meio das relações de trabalho e pelos 

processos de expropriação das terras em que o grupo foi submetido, sobretudo num 

contexto de expansão do capital e do capitalismo no campo. 

 Para compreendermos a perpetuação dessa estrutura de dominação, no entanto, 

torna-se necessário analisar os processos de ocupação territorial nomeados como frente 

pioneira e frente de expansão, concepções de referência nas pesquisas sobre o tema da 

fronteira, de acordo com José de Souza Martins (2009). Segundo o autor, a noção de 

frente pioneira é trabalhada principalmente por geógrafos e compreende de forma 

implícita a ideia de que é na fronteira onde o novo se cria, criando-se uma nova 

sociabilidade baseada no mercado e na contratualidade das relações sociais. É o local 

onde se chocam o moderno e o tradicional. A noção de frente de expansão, por sua vez, 

foi desenvolvida por antropólogos como Darcy Ribeiro e associa-se à concepção de 

fronteiras da civilização, remetendo às frentes de deslocamento da população civilizada 

e das atividades econômicas reguladas de alguma maneira pelo mercado. Nessa 
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perspectiva, busca-se compreender o impacto da frente de expansão sobre as populações 

e territórios indígenas (MARTINS, 2009).  

Martins (2009), contudo, acredita que o desencontro entre o que foi visto 

originalmente pelos geógrafos como frente pioneira e pelos antropólogos como frente 

de expansão é fruto de observações feitas a partir de lugares sociais desiguais. Para ele, 

essas desencontradas perspectivas levam a ver coisas diferentes, pelo fato de serem 

expressões distintas sobre a mesma coisa. Esse desencontro seria, dessa maneira, 

expressão da própria contraditória diversidade da fronteira, que para além de diferentes 

pontos de vista, indicam a diversidade de relações sociais ancoradas em tempos 

históricos variados e contemporâneos.  

Martins (2009), entretanto, explica que a diferença inicial entre os pontos de 

vista de geógrafos e antropólogos sugere que os primeiros estivessem falando de uma 

das faces da reprodução ampliada do capital, correspondente àquela que se expande 

territorialmente, essencialmente através da conversão da terra em mercadoria e, por 

conseguinte, em renda capitalizada. Em suma, os geógrafos se referiam a uma das 

dimensões da reprodução capitalista do capital.  

No que consiste os antropólogos, quando falavam originalmente sobre frentes de 

expansão, se referiam a uma forma de expansão do capital que não pode ser 

caracterizada como capitalista. Seria, então, uma expansão de uma rede de comércio e 

trocas na qual o dinheiro se faz ausente na maioria das vezes, “sendo mera referência 

nominal arbitrada por quem tem o poder pessoal e o controle dos recursos materiais na 

sua relação com os que explora, índios ou camponeses” (MARTINS, 2009, p.137). 

Segundo o autor, nesse contexto o mercado opera mediado na maioria das vezes por 

relações violentas de dominação pessoal, seja na comercialização dos produtos ou nas 

relações de trabalho, como a peonagem e a escravidão por dívida. 

No entanto, para Martins, a distinção entre frente pioneira e frente de expansão 

não é conceitual ou classificatória. Mas estas noções se tornam úteis quando analisadas 

em sua unidade, pois permitem identificar a existência de variadas temporalidades 

históricas dos grupos sociais da fronteira, auxiliando na compreensão dos fatos e 

acontecimentos que nela ocorrem. Conforme elucida o autor,  

 

Nesse equívoco repousa a controvérsia sobre o tempo histórico da 
frente de expansão e o tempo histórico da frente pioneira, pois não se 
reconhece que o tempo histórico de um camponês dedicado a uma 
agricultura de excedentes é um. Já o tempo histórico do pequeno 
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agricultor próspero, cuja produção é mediada pelo capital, é outro. E 
ainda é outro o tempo histórico do grande empresário rural. Como é 
outro o tempo histórico do índio integrado, mas não assimilado, que 
vive e se concebe no limite entre o mundo do mito e o mundo da 
história. Como ainda é inteiramente outro o tempo histórico do 
pistoleiro que mata índios e camponesas a mando do patrão e grande 
proprietário de terra: seu tempo é o do poder pessoal da ordem política 
patrimonial, e não o de uma sociedade moderna, igualitária e 
democrática que atribui à instituição neutra da justiça a decisão sobre 
os litígios entre seus membros. A bala de seu tiro não só atravessa o 
espaço entre ele e a vítima. Atravessa a distância histórica entre seus 
mundos, que é o que os separa. Estão juntos na complexidade de um 
tempo histórico composto pela mediação do capital, que junta sem 
destruir inteiramente essa diversidade de situações (MARTINS, 2009, 
p.139).  

 

Cabe ressaltar, que ao falar dos diferentes tempos históricos o autor não está se 

referindo a qualquer forma de atraso social ou econômico. Ele se refere à 

contemporaneidade da diversidade, das diferenças que definem tanto a subjetividade 

dos sujeitos quanto a identidade dos grupos. As noções de frente pioneira e de frente de 

expansão decorrem, dessa maneira, da própria diversidade contraditória da situação de 

fronteira. Essas diferentes temporalidades históricas da fronteira, descritas acima, 

podem ser observadas também no contexto em que se insere a comunidade quilombola 

de Saco Barreiro. Os processos descritos abaixo envolvem toda complexidade desses 

tempos e mesclam trabalhos forçados e dominação pessoal, como na época de Dona 

Joaquina, com iniciativas modernizadoras e ancoradas na expansão territorial do 

capitalismo no campo.  

 

2.3  A produção das fazendas e a “primeira expulsão” 
 

Independente da história exata sobre o surgimento do quilombo da Vereda, e 

posteriormente da comunidade quilombola de Saco Barreiro, as informações 

apresentadas no item 2.1 nos indicam alguns dos processos de ocupação do território 

pelos quais o grupo pode ter passado. Esses processos, conforme elucidou Almeida 

(2002), evidenciam o cenário de antagonismos sociais em torno das grandes fazendas e 

das diferentes formas de apossamento ocorridas ali, demonstrando a diversidade 

contraditória da fronteira, de acordo com Martins (2009). 

As imagens abaixo nos mostram o mapeamento realizado por membros da 

comunidade de Saco Barreiro a respeito do território ocupado por ela no passado. Esse 

mapa é resultado de uma atividade de cartografia social realizada com cerca de trinta 
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membros do grupo. Durante essa atividade, em que os quilombolas mapearam o seu 

território no presente e posteriormente no passado, foi possível compreender grande 

parte dos processos de expropriação por eles vivenciados, bem como algumas das 

percepções do grupo acerca de seu passado e das relações com os fazendeiros. Apesar 

de muitos dos relatos terem revelado as situações de dor representadas nesse período, 

em outros momentos, contudo, os comunitários relembravam casos de festas e aspectos 

referentes ao cerrado e à abundância de chuvas. Um dos quilombolas chegou a comentar 

que seu sonho era poder voltar atrás. Esse mesmo quilombola também mencionou casos 

relativos à ausência de direitos da comunidade em sua relação com os fazendeiros.  

 

 

 

Figura 11 - Mapa do passado da comunidade quilombola de Saco Barreiro. Foto: Maria Letícia 
Carvalho, 14/09/2014. 
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Figura 12 - Mapa do passado da comunidade quilombola de Saco Barreiro - Córrego Curralinho. 
Foto: Maria Letícia Carvalho, 14/09/2014. 

 

 As linhas traçadas ao longo do mapa correspondem a alguns córregos da região, 

dentre eles os córregos Pari e Curralinho (figuras 11 e 12), ao longo dos quais os 

quilombolas de Saco Barreiro foram se estabelecendo. Como mencionado 

anteriormente, Mauro havia nos informado que o Quilombo da Vereda, que deu origem 

a Saco Barreiro, se localizava próximo ao córrego Curralinho (principal linha ao norte 

da figura 11). De acordo com Wilton e ele, a comunidade veio sendo expropriada ao 

longo do território até virem parar na beira do córrego Pari (principal linha ao sul da 

figura 11) onde estão, em suas palavras, “prensados” por estarem praticamente sem 

terras para plantar e cercados por fazendas.  

Em comparação com os tempos atuais, o mapa representado na figura 11 

demonstra uma maior quantidade de casas de quilombolas espalhadas ao longo do 

córrego Curralinho e principalmente do córrego Pari e região da Boiada. As casas com 

pontos vermelhos demonstradas no mapa do passado representam aquelas atualmente 

inexistentes no local, conforme pode ser notado através das figuras abaixo. 
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Figura 13 – Legenda do mapa do passado da comunidade quilombola de Saco Barreiro. Foto: 
Maria Letícia Carvalho, 14/09/2014. 

 

 
Figura 14 - Casas que não existem mais (com 

pontos vermelhos). Foto: Maria Letícia 
Carvalho, 14/09/2014. 

 

 
Figura 15 - Casas que não existem mais (com 

pontos vermelhos). Foto: Maria Letícia 
Carvalho, 14/09/2014. 

 

Segundo os moradores, na época dessa expropriação os fazendeiros chegavam 

ao local em que o grupo estava com o interesse de usá-lo como pasto, pois a área 

cultivada pelos quilombolas já havia sido preparada e aberta por eles. Esses fazendeiros 

“davam” então ao grupo terras adiante: eles iam, preparavam a área para plantar as 

roças e em seguida, os fazendeiros chegavam novamente interessados na terra “limpa 

para o gado”, oferecendo-lhes terras em outro lugar. Assim o processo se repetia. De 
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acordo com Mauro, devido a esses acontecimentos algumas pessoas se desanimaram de 

plantar e migraram para a cidade. No entanto, a maioria dos membros da comunidade 

permaneceu plantando e como ficavam inseguros em relação à sua subsistência, faziam 

o que os fazendeiros falavam.  

 Grande parte da área, conforme relataram os quilombolas, era composta por 

cerradão e foram eles, por meio desse processo de expropriação de terras e do trabalho 

para os fazendeiros, que praticamente prepararam o local para a sua utilização para a 

criação de gado e outras culturas. Pode-se dizer que os quilombolas de Saco Barreiro 

participaram em determinado momento de um processo relacionado à própria produção 

de fazendas em Pompéu. Esse processo pode ser relacionado ao que Arjun Appadurai 

(2004) denomina como a produção dos bairros e a dimensão colonizadora que essa 

produção implica. 

 Os bairros, segundo o autor, se referem às formas sociais existentes nas quais a 

localidade, enquanto uma dimensão ou valor, se realiza de maneira variada. Os bairros 

são entendidos por ele como comunidades situadas caracterizadas por sua realidade, seja 

espacial ou virtual e pelo potencial que possuem para a reprodução social. Para 

Appadurai (2004), os bairros são entendidos como formas sociais, enquanto a localidade 

pode ser compreendida como uma propriedade da vida social. Contudo, para se entender 

a ligação entre bairro e localidade, deve-se compreender o que ele chama de contexto. 

Para o autor, a produção dos bairros sempre se ancora numa base histórica e contextual, 

eles são o que são porque se opõem a outra coisa, outros contextos, ou provém de outros 

bairros já existentes. Segundo o autor, esses contextos contra os quais os bairros são 

produzidos remetem normalmente a terrenos ecológicos, sociais e cosmológicos. Nesse 

sentido, de acordo com ele,  

 

A construção da localidade tem sempre um momento de colonização, 
um momento histórico e cronotípico em que há um reconhecimento 
formal de que a produção de um bairro requer acção deliberada, 
arriscada, até violenta, relativamente ao solo, às florestas, aos animais 
e aos outros seres humanos. Muita da violência associada aos rituais 
de fundação [...] é o reconhecimento da força necessária para arrancar 
uma localidade a povos e lugares anteriormente descontrolados. Por 
outras palavras [...], a transformação dos espaços em lugares requer 
um momento consciente que pode ser recordado como relativamente 
rotineiro. A produção dos bairros é intrinsecamente colonizadora, 
no sentido em que implica a afirmação do poder socialmente [...] 
organizado sobre os lugares e cenários considerados 
potencialmente caóticos ou rebeldes. [...] Neste sentido, a produção 
de um bairro é intrinsecamente um exercício de poder sobre 
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qualquer ambiente hostil ou recalcitrante, que pode assumir a 
forma de um outro bairro (APPADURAI, 2004, p.244, grifo nosso). 

 

 Dessa maneira, podemos entender o processo de produção das fazendas na 

região dos córregos Curralinho e Pari enquanto um momento relacionado à produção 

dos bairros, nos termos colocados por Appadurai (2004). Esse momento, carregado de 

uma dimensão colonizadora e histórica, remete a oposição a um contexto não só 

relacionado ao terreno ecológico (a abertura de áreas no cerrado), mas ao próprio 

terreno social representado pelo bairro produzido pelos quilombolas de Saco Barreiro, 

no qual a comunidade exercia e exerce a sua localidade.  

Percebe-se nesses movimentos de expropriação uma maneira de exercício de 

poder não apenas sobre a natureza, mas sobre o próprio grupo, coagido a obedecer as 

ordens dos fazendeiros. Tanto terreno ecológico quanto terreno social podem remeter, 

nesse caso, à percepção do grupo hegemônico, representado pelos fazendeiros, de um 

cenário potencialmente caótico atrelado à linha divisória entre a natureza e a cultura, 

que deve ser ordenado sob a perspectiva da civilização e da modernização. Tal 

dimensão histórica dos contextos, nos quais esses bairros foram produzidos, se referem, 

nesse caso, a um momento mais amplo envolvendo a expansão do capital e em 

determinado período, do próprio capitalismo para o campo. Cabe ressaltar, entretanto, 

que ao mesmo tempo em que esses bairros são produzidos em determinados contextos 

ou em oposição a eles, estes também são produtores de contextos.  

Esse processo de formação dos bairros relacionados à produção das fazendas é 

demonstrando por José de Souza Martins como um dos aspectos que envolvem o tempo 

do capital. Conforme elucida o autor, o tempo do capital, diferentemente do que é 

difundido no evolucionismo eurocêntrico, não é concretamente um tempo unilinear de 

modernização, progresso e conduta racional. O tempo da reprodução do capital é o 

tempo da contradição, de interesses opostos e principalmente de temporalidades 

desencontradas. Para Martins (2009), a reprodução ampliada do capital se dá por meio 

da incorporação de mecanismos de produção do capital, ou seja, de acumulação 

primitiva, dentro dos quais prevalece a maioria dos casos de trabalho escravo no Brasil 

coletados pelo autor até 1995, que se referem às atividades relacionadas à formação das 

fazendas. Isso, segundo ele, “assegura a certos setores e a certas economias a inserção 

no processo capitalista de produção, mesmo não estando organizados segundo padrões 

típicos de relacionamento entre o capital e o trabalho” (MARTINS, 2009, p.87). 
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Nesse sentido, diferentemente de uma concepção liberal e ideal de capitalismo 

na qual não pode haver exploração do trabalho que não seja formalmente contratual e 

livre, o autor concorda com os autores que defendem que a escravidão hoje é um 

componente do próprio processo do capital. No que se refere aos quilombolas de Saco 

Barreiro, deve-se compreender esse processo de formação das fazendas e de 

acumulação primitiva dentro da própria experiência do grupo em relação ao trabalho, 

que mesmo não sendo remetida por eles enquanto escravidão, é compreendida enquanto 

momentos de exploração e ausência de direitos.  

Interessante perceber como a relação entre as diferentes escalas dos contextos 

(globais e locais) na produção dos bairros colocada por Appadurai (2004), pode ser 

utilizada para a compreensão do histórico de expropriação dos moradores de Saco 

Barreiro, ao ser levado em consideração o contexto de produção de capital e 

acumulação primitiva na região de Pompéu para a produção das fazendas. Nesse 

sentido, deve-se ter em mente um movimento de expansão do capitalismo para o campo, 

engendrado no Brasil principalmente por meio do regime militar, conforme veremos a 

seguir.  

 

2.4  Modernização da agricultura e desemprego: “a segunda e a terceira expulsão” 
 

Esse momento de produção das fazendas abordado acima corresponde ao que 

José Márcio, quilombola de Saco Barreiro, atualmente morador da zona urbana de 

Pompéu, nomeou didaticamente e para fins explicativos (sem que necessariamente 

tenha ocorrido de forma tão linear quanto apresentado) como a primeira expulsão: 

período no qual os fazendeiros tomaram as terras do grupo. O quilombola, ao explicar 

alguns períodos chaves na história da comunidade, principalmente no que se refere à 

perda do território, separou essa história de expropriação em três partes, sendo a 

primeira correspondente à perda do território na época de seus avós e pais, podendo ser 

um indício de um momento de perda da autonomia de produção20. Aqui ninguém 

comprou terra, as terras aqui foram tudo tomada, foi o que disse um quilombola 

durante uma entrevista.  

                                                           

20   Contudo, como não tenho clareza sobre a história do grupo na época do Quilombo da 
Vereda, não posso afirmar que tal período anterior à “primeira expropriação” era um 
momento de completa autonomia do grupo. Essa interpretação me vem à mente através das 
explicações que se seguem sobre a “segunda” e a “terceira expropriação”. 
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Sem terras para plantar, muitos comunitários começaram a trabalhar na meia, ou 

seja, a metade da produção dos quilombolas era direcionada aos fazendeiros então 

proprietários das terras,  segundo explicação de José Márcio.  Contudo, de acordo com 

ele, era prática desses fazendeiros emprestarem sementes e demais artefatos para o 

trabalho dos quilombolas, o que também era pago por produção, conforme seu exemplo: 

em vinte alqueires de terra plantada, dez eram diretamente direcionados ao fazendeiro 

pelo trabalho na meia e cinco eram atribuídos a ele como pagamento pelas sementes e 

demais artefatos, sobrando para os comunitários somente cinco alqueires de produção.  

Essa situação expunha o grupo a muitos momentos de precariedade e fome. 

Quando a produção era ruim, eles costumavam trocar uma semana de trabalho por um 

pouco de toucinho. Relatos como esses são comuns entre os quilombolas, muitos dentre 

eles - nascidos e criados na região em que seus pais também nasceram e faleceram - têm 

histórias para contar acerca dos tempos de trabalho pesado vivenciados por seus pais e 

por eles próprios durante a infância. De acordo com os moradores, eles e seus 

antepassados trabalhavam o dia inteiro para ganhar muito pouco, apenas alguns 

centavos. Alguns acordavam de madrugada para apanhar algodão, buscar lenha e lavar 

roupa. Muitos desde pequenos trabalhavam nas fazendas, um deles comentou ter 

trabalhado até dar frieira nas mãos.  

Durante momentos da cartografia social, os quilombolas relembraram com dor 

períodos do passado, alguns dentre eles disseram não gostar de se lembrar, pois foram 

tempos de muito sofrimento para seus pais, momentos em que a fome esteve presente. 

Wilton comentou ter sido criado com seus oito irmãos em uma casa bem pequena, ao 

lado da área correspondente hoje ao campo de futebol. Segundo ele, pela manhã 

estudava na antiga escola da região e a tarde trabalhava tirando lenha com sua mãe, 

cortando árvores para os fazendeiros. A antiga área de cerradão, em frente ao quilombo, 

foi desmatava quando o quilombola, que hoje tem cinquenta e um anos, havia 

aproximadamente dez anos de idade. Neide, sua irmã, diz ter parado de estudar cedo 

para trabalhar com sua mãe no corte de lenha nas fazendas vizinhas. Esses eram tempos 

de muito trabalho, para comprar um radinho tinham que trabalhar muitos dias. De 

acordo com Wilton, havia dias que eles não possuíam muito o que comer e seus pais 

esperavam as crianças comerem para, se sobrasse algo, poderem fazer a sua refeição.  

Em entrevista realizada com alguns moradores da comunidade, foi relatado que 

alguns dentre eles trabalhavam para tirar leite nas fazendas às quatro da manhã e 

voltavam apenas por volta das dezoito ou dezenove horas, tudo isso sem aposentadoria, 



52 
 

férias ou folga. Ao mencionarem a relação com os fazendeiros no período, os 

quilombolas nos relataram as ameaças sofridas, eram obrigados a votar nos partidos 

impostos por eles, sendo levados em carros dos próprios fazendeiros. Ao comentarem a 

existência de racismo no período, relembraram que eram chamados de negros/negrada 

de Saco Barreiro21.   

Em determinado momento da entrevista, fui convidada para entrar na cozinha 

por duas das mulheres que estavam presentes, mãe e filha, para ver alguns crochês. 

Durante esse tempo, ouvi relatos de dificuldades vividas por elas, de situações 

complicadas em relação à criação dos filhos e da relação com alguns fazendeiros. 

Relataram que antigamente moravam em um barracão e posteriormente o fazendeiro 

local, com quem relataram ter uma relação amistosa e que as ajudava com roupas e 

alimentos para as crianças, mandou construir uma casa de madeira para eles. Contudo, 

seu filho, que atualmente tem estabelecido uma relação conflituosa com os moradores, 

usou a madeira para outra coisa, mas o pai acabou construindo a casa posteriormente. 

Além dos relatos obtidos nessa entrevista, conversando com Wilton pude ouvir 

outros casos que demonstram a relação do grupo com esses fazendeiros. Um desses 

casos, marcante pela maneira como expressa a fronteira do humano demonstrada por 

Martins (2009), se refere a um dos antigos membros do grupo que trabalhava para um 

dos fazendeiros e tratava de forma muito cruel os quilombolas22. De acordo com Wilton, 

seus pais trabalhavam na fazenda em questão e esse membro do grupo jogava biscoitos 

no chão para eles comerem, tratando-os como animais. Além disso, tal membro 

costumava interromper as festas da comunidade a mando de seus superiores23. 

Esse tempo, demostrado pelos relatos acima, representam o que José Márcio 

classificou como o momento em que houve a segunda expulsão. Os filhos daqueles 

primeiros fazendeiros que expropriaram o grupo de suas terras “proibiram” os filhos dos 

quilombolas de trabalharem nas fazendas, como ocorria anteriormente com o trabalho 

na meia, fazendo com que estes tivessem que ir para a cidade a procura de trabalho. De 

                                                           

21  Em outro momento do campo Wilton chegou a comentar que antigamente os fazendeiros 
costumavam jogar vacas mortas no córrego para inviabilizar o uso da água pelos 
quilombolas. 

22  Imagino que esse membro da comunidade trabalhava como jagunço, mas esse nome não foi 
utilizado por Wilton. 

23  Em relação às festas, os quilombolas lembram com saudades dos tempos antigos. Contam 
que um de seus tios sempre fazia serenata nas casas dos parentes com a radiola e logo, todos 
estavam juntos no forró. 
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acordo com ele, com o tempo os pais foram ficando sozinhos e envelhecendo e os 

fazendeiros propunham trocar o quintal e a casa deles por uma casa/barraco na cidade, 

caracterizando o momento da terceira expulsão. Caso parecido com este foi relatado por 

Wilton quando passávamos em frente ao campo de futebol do quilombo, mencionando 

que um de seus tios saiu dali em troca de uma casa na cidade, sendo essa, uma das 

estratégias dos fazendeiros para expropriarem o grupo. 

Caminhando com Wilton em fazendas locais, vimos também algumas 

mangueiras e demais pés de frutas que caracterizam a presença dos quilombolas ao 

longo da região. Em um desses locais, a fazenda Salgado, Wilton explicou que morava 

seu tio, José Cândido, onde hoje há um pé de manga. Ao perguntar como foi que seu tio 

havia saído do local, ele me respondeu que quando morreu, os fazendeiros expulsaram 

seus filhos, isso era algo muito comum, inclusive através do uso de armas, muitas vezes 

utilizadas pelos seus empregados. 

Esses momentos relatados por José Márcio como a segunda e a terceira expulsão 

foram explicados por Mauro como sendo o período da ditadura militar e da chegada da 

agroindústria na região. De acordo com ele, nesse período os pequenos não tinham mais 

como plantar sem adubo e acabaram perdendo espaço como meeiros nas fazendas. Com 

isso, acabou sendo mais “fácil” ir para a cidade procurar um emprego para comprar o 

milho do que plantá-lo, conforme disse o quilombola. Tal ligação feita por Mauro entre 

esse momento de expropriação e a chegada da agroindústria e o regime militar se refere 

ao que Appadurai (2004) coloca como as diferentes escalas de relação entre os 

contextos que os bairros produzem e são produzidos, demonstrando as ligações entre o 

global e o local. 

Apesar das especificidades da história de cada grupo e de cada região, muitas 

das situações vivenciadas e relatadas pelos quilombolas nesse período podem ser 

utilizadas para compreendermos uma situação que abrange também outros grupos e 

locais no Brasil. De acordo com Martins (2009), a rápida expansão da frente pioneira 

sobre os territórios de “fronteira” ocorreu principalmente a partir do regime militar, 

período de repressão política às classes trabalhadoras, camponesas e aos povos 

indígenas. Tal regime possuía como um dos principais aliados e beneficiários os grandes 

proprietários de terra e os empresários. Dessa maneira, levando em consideração o 

poder pessoal exercido historicamente pelo grande proprietário rural, criou-se nesse 

período de modernização agrícola e expansão do capitalismo “uma situação em que a 

exploração do trabalho ficava acentuadamente na dependência do arbítrio do fazendeiro 
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ou de seus gerentes e capatazes” (MARTINS, 2009, p.76).  A polícia era eles, me disse 

uma quilombola se referindo aos fazendeiros antigamente. 

Conforme pode ser analisado pelos relatos dos comunitários a respeito dos 

fazendeiros, das ameaças, votos forçados e das relações de trabalho, Martins (2009) 

evidencia como nesse processo as instituições de justiça e da política foram debilitadas 

e muitas vezes se tornavam abertamente coniventes com a escravização de 

trabalhadores. Para ele, a grande propriedade “sempre foi um enclave sujeito a critérios 

próprios de direito, embora ilegais; lugar do reino do arbítrio do senhor de terras, que se 

torna, por isso mesmo, ainda hoje, senhor de consciência e de pessoas” (MARTINS, 

2009, p.77).  

A grande propriedade constituiu-se, assim, como um modelo socialmente 

reconhecido no Brasil através de sua dominação política, econômica e social, recebendo 

os estímulos das políticas agrícolas que procuravam assegurar sua reprodução 

(WANDERLEY, 2009). Maria Nazareth Wanderley (2009) denomina como “questão 

fundiária” a não resolução das contradições engendradas pela propriedade da terra, que 

afeta o processo de modernização em função de seus efeitos perversos de caráter social. 

Nesse sentido, de acordo com ela, a recorrência de situações de trabalho compulsório ou 

análogo à escravidão em grandes empresas agropecuárias está mais associada a uma 

lógica de reprodução da propriedade fundiária, do que de um processo moderno de 

divisão social do trabalho propagado pelas ideias de modernização capitalista. 

Dessa maneira, conforme demonstra Martins (2009), a frente pioneira ligada à 

modernização se mescla com a frente de expansão, na qual permeiam práticas arcaicas 

de violência nas relações de trabalho. Segundo o autor, esse tipo de “controle do 

trabalho” se organiza no Brasil em diferentes atividades econômicas, tanto em 

economias ligadas aos setores do extrativismo amazônico que seguem padrões como o 

da extração da borracha no século XIX, quanto em fazendas de criação de gado 

desenvolvidas por grandes empresas modernas de vinculação internacional (MARTINS, 

2009, p. 72).  

Esse tipo de relação de trabalho e violência engendrada pelas frentes de 

expansão e pioneiras no Brasil não se restringiram, no entanto, ao regime militar. Elas 

permanecem no país e na região de Pompéu, evidenciando as contradições existentes 

em torno da grande propriedade e das atividades capitalistas e monocultoras no local. 

Ainda hoje, alguns quilombolas que trabalham em fazendas de gado para tirar leite saem 

de casa às cinco horas da manhã, voltam apenas por volta das dezoito horas e ganham 
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muito pouco pelo dia trabalhado, alguns fazendeiros não dão comida ou café para os 

trabalhadores de suas fazendas.  

A relação com alguns deles permanece conflituosa e atualmente brigas na justiça 

tem sido travadas pelos quilombolas para a conquista de seus direitos enquanto 

posseiros e trabalhadores, negados durante tampo tempo. Ouvi pelo menos dois casos, 

de dois quilombolas que vêm brigando na justiça para conseguir o título de terras e 

salário mínimo que lhes são de direito por haverem morado e trabalhado durante anos 

nas fazendas. Em um desses casos, o fazendeiro derrubou a casa do comunitário, que foi 

posteriormente reerguida por este. 

 

 

Figura 16 - Casa de morador destruída em conflito com fazendeiro - Foto: Marcel Langer, 
15/09/2014. 

 

Além disso, apesar de muitos quilombolas terem migrado para as cidades 

próximas por não terem terras para cultivar, alguns comunitários se engajaram em 

movimentos de luta pela na terra na região, tendo sido assentados em assentamentos de 

reforma agrária, como é o caso do 26 de Outubro e do Paulista. Essas contradições em 

torno da grande propriedade engendradas na situação de fronteira demonstram como até 

hoje a região se evidencia como um cenário de conflito, violência e morte, marcada pela 

desigualdade de poder e pelo confronto entre os tempos históricos distintos dos grupos e 

sujeitos existentes na fronteira. Exemplo disso foi o assassinato, no ano de 2002, do ex-

presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais no assentamento 26 de Outubro, Ivo 

de Castro Machado, importante figura na luta de Saco Barreiro, dos Caxixó e da 
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reforma agrária no local. Segundo o site Povos Indígenas no Brasil (2002)24, alguns 

indícios apontam para o fato do assassinato ter sido causado por um pequeno 

desentendimento entre o sindicalista e um assentado, mas há suspeitas de que tenha sido 

provocado pelo envolvimento de Ivo na luta pela terra na região.  

Ademais, de acordo com os quilombolas, relatos de ameaças ainda permanecem 

na região, como acontece com os caxixós, situação na qual alguns fazendeiros ameaçam 

matar as lideranças para “resolver seus problemas”; ou como aconteceu com a tia mais 

velha dos moradores de Saco Barreiro e já falecida, chegando a ser ameaçada com 

revolver pelos fazendeiros, para usarem sua casa para guardar agrotóxicos. Diziam 

coisas parecidas: retirando os mais velhos do local, fica mais fácil retirar os outros. 

Essas situações nos evidenciam como as contradições e desigualdades da 

situação de fronteira permearam a história da região desde os tempos de Dona Joaquina 

e vêm de algum modo se reformulando nas diferentes esferas e relações estabelecidas 

pela comunidade de Saco Barreiro. Como pôde ser percebido, as formas de ocupação e 

apropriação territorial em Pompéu se ancoraram e têm se ancorado em relações 

desiguais de poder. Anteriormente, Joaquina de Pompéu, a dona do mundo, era 

proprietária de uma enorme quantidade de terra na região, baseando-se em relações de 

trabalho não assalariado legitimadas por uma ideia de inferioridade racial de grupos 

como negros e indígenas. Posteriormente, essas terras herdadas e/ou roubadas, como 

nos afirmaram os quilombolas, se mantiveram sob o poder de grupos hegemônicos 

locais, que perpetuaram e vem perpetuando esse tipo de relação desigual, embora de 

outra maneira.  

Atualmente, para além do cenário de falta de terras, migração para a cidade, 

relações de exploração no trabalho e ameaças dos fazendeiros, os comunitários estão 

enfrentando sérios problemas em relação às monoculturas de cana de açúcar e à 

utilização de agrotóxicos pela empresa Agropéu S/A, que se estabeleceu na região no 

ano de 1981, através do Programa Nacional do Álcool – PROALCOOL, conforme 

veremos a seguir.  

 

 

                                                           

24  Povos indígenas no Brasil, 29 de julho de 2002. Disponível em: 

http://pib.socioambiental.org/en/noticias?id=5666. Consultado em: 26/10/2014. 
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3. VELHAS DESIGUALDADES, VELHOS E NOVOS CONFLITOS: A 
FRENTE PIONEIRA DOS AGROCOMBUSTÍVEIS 

 

 

3.1  Agrocombustíveis: perpetuação e atualização de velhas contradições  
 

A produção agrícola em Pompéu ocupou em 2008, uma das principais atividades 

econômica do município, segundo dados da Fundação João Pinheiro (2008 – 2011) 

retirados do sítio eletrônico do Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais 

- INDI (s/d)25, conjuntamente com o setor pecuário. No ano 2000, o cultivo de cana de 

açúcar liderou essas atividades com 9.012 hectares de área plantada e 580,433 toneladas 

de produção (FAEMG, 2000 apud INDI, 2014). Em 2012, esse número aumentou para 

15.255 hectares de área plantada e 838.887 toneladas de produção, de acordo com 

informações do Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE, 2013)26.  

Como visto anteriormente, a produção de cana de açúcar no município se deve 

às atividades da empresa Agropéu S/A, iniciada no ano de 1981 com a fundação de uma 

destilaria de álcool enquadrada na segunda fase do Programa Nacional do Álcool – 

PRÓALCOOL (AGROPEU, s/d), criado a partir da crise mundial do petróleo na década 

de 1970. No entanto, o atual crescimento da produção do cultivo se deve principalmente 

aos incentivos públicos e privados na Política dos Biocombustíveis, impulsionada como 

suposta solução para a crise ambiental global em torno das mudanças climáticas 

(LASCHEFSKI; ZHOURI, 2010).  

Segundo Assis e Zucarelli (2007), com as demandas nacionais e internacionais 

por etanol, a estimativa é que em 2015/16 a área destinada para safra de cana-de-açúcar 

terá um aumento de cerca de 50% no Brasil, atingindo aproximadamente 12,2 milhões 

de hectares. Contudo, essa rápida expansão dos empreendimentos sucroalcooleiros tem 

implicado numa alteração da dinâmica de ocupação territorial das regiões destinadas a 

                                                           

25  Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – INDI. Disponível em:  
http://licht.io.inf.br/mg_mapas/mapa/cgi/iga_comeco1024.htm. Consultado em: 
08/11/2014.  

26 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. Disponível em: 
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=315200&idtema=123&search=
minas-gerais|pompeu|producao-agricola-municipal-lavoura-temporaria-2012. Consultado 
em: 08/11/2014. 
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essa expansão, provocando mais desmatamentos, inviabilizando a permanência dos 

pequenos agricultores no campo e do programa de reforma agrária no Brasil (ASSIS; 

ZUCARELLI, 2007), além de ter se baseado frequentemente ao longo dos anos em 

relações de trabalho análogas à escravidão. 

Assim, a Política dos Biocombustíveis, ou agrocombustíveis, se consolida e 

desenvolve sem eliminar às contradições perversas em torno da “questão fundiária” 

elucidada por Wanderley (2009), podendo ser compreendida enquanto um novo 

momento da frente pioneira no Brasil. O caráter modernizador dessa frente pioneira se 

atualiza no que Zhouri (2005) nomeia “modernização ecológica”, ou seja, na crença em 

alternativas técnicas para a resolução das crises ambientais. Pelo contrário, os dados e 

relatos obtidos em campo mostram a perpetuação e a atualização desse cenário de 

contradições vivenciado pela comunidade quilombola de Saco Barreiro ao longo de sua 

história, engendrado dessa vez pela frente pioneira da cana-de-açúcar e os conflitos 

territoriais e ambientais dela decorrentes.  

 

 

3.2 A frente pioneira dos agrocombustíveis e os conflitos ambientais na 
comunidade de Saco Barreiro  

 

No primeiro dia em que visitamos a Comunidade Quilombola de Saco Barreiro 

levamos cerca de quarenta minutos na estrada de terra da cidade de Pompéu até o local. 

Todo o caminho é praticamente cercado pelas monoculturas de cana de açúcar da 

empresa Agropéu e algumas pequenas áreas de cerrado e eucalipto entre os grandes 

trajetos acompanhados pelo canavial. Estava quente, a cana e a poeira aumentavam a 

sensação de calor e aridez que nos davam a impressão de estar numa área deserta. 

Chegando em Saco Barreiro, cercado pelo canavial, alguém traduziu em palavras aquilo 

que estava sentindo: estávamos em um oásis no meio de um deserto verde. Ali havia 

sombra, estava fresco e entre as cercas de bambu havia diferentes variedades de plantas. 

Estávamos realmente diante de formas claramente distintas de relação com a natureza. 
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Figura 17 - Canavial visto da estrada para Saco Barreiro. Foto: Maria Letícia Carvalho, 15/09/2014.  

 

 

Figura 18 - Comunidade Quilombola de Saco Barreiro. Foto: Marcel Langer, 15/09/2014. 

 

Essas diferentes formas de relação com espaço/lugar e com a natureza estão 

naquela região confrontadas frente a frente, conforme observamos na figura 19, e 

elucidam territorialmente a dimensão conflituosa das áreas de fronteira, nas quais se 

confrontam não apenas visões de mundo, mas temporalidades históricas distintas. 
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Figura 19 - Distância entre o canavial e a comunidade quilombola de Saco Barreiro. Foto: Marcel 
Langer, 15/09/2014. 

 

A princípio, a primeira impressão que os moradores de Saco Barreiro tiveram a 

respeito da Agropéu foi em relação às oportunidades de emprego para a comunidade, 

tendo em vista a situação de desemprego e expropriação vivenciada por eles, sobretudo 

a partir do regime militar. No entanto, os quilombolas não tinham a dimensão dos 

inúmeros problemas que a consolidação da empresa no município ira lhes causar. 

Segundo Alexandre Coelho (2013), muitas das terras do local foram vendidas para a 

Agropéu por um fazendeiro mencionado diversas vezes pelos moradores ao longo do 

campo, para o qual alguns quilombolas trabalharam e /ou trabalham e enfrentam 

relações conflituosas. 

A situação enfrentada hoje pelos quilombolas de Saco Barreiro, para além de 

evidenciar a diversidade conflituosa da fronteira, demonstra também as relações de 

poder e força desiguais nela existentes. Atualmente o grupo, após os diferentes 

processos de expropriação pelos quais passou, encontra-se “prensando” nas margens do 

córrego Pari, conforme relataram. Dessa maneira, boa parte dos moradores se encontra a 

menos de trinta metros do córrego, o que corresponde a uma Área de Preservação 

Permanente - APP, na qual não é permitido o cultivo de roças ou a retirada de lenha. De 

acordo com um deles, a Agropéu já fez várias propostas de compra do restante de terras 

do quilombo, mas lhe interessa apenas o montante e não algumas parcelas individuais.  

Segundo um dos quilombolas, o fato de muitos dentre eles morarem em área de 

APP tem sido um motivo de ameaças por parte da Agropéu, no intuito de coagi-los a 

venderem suas terras. Conforme mencionou, o agrônomo da empresa teria falado de má 
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fé que os comunitários poderiam plantar na beira do córrego. Ainda de acordo com o 

morador, o técnico do Instituto Estadual de Florestas - IEF teria lhe alertado para o fato 

de não poder plantar em seu quintal e propôs que os quilombolas se estabelecessem um 

pouco acima, mas desistiu posteriormente pelo fato da área referida pertencer à 

Agropéu.  

Atualmente na região, tomada por cana, pasto e eucalipto, praticamente não há 

áreas de cerrado, sendo as existentes normalmente áreas de reserva legal ou de 

preservação permanente. Nesse sentido, apesar das referências ao passado do grupo 

enquanto um tempo de fome e trabalho pesado, durante a entrevista realizada e a 

cartografia social aspectos relacionados à diversidade e ao uso da natureza foram 

elencados, tendo sido desenhados diferentes bichos como o veado, o gaeiro, a ema e 

diferentes frutas como jatobá, garioba, banana, laranja, pitanga e caju. De acordo com 

os quilombolas, apesar das difíceis relações estabelecidas, naquele tempo pegava-se 

lenha para as necessidades, antes tinha muito cerradão, só tinha um trilho e nem 

charrete passava lá. Além disso, água tinha demais, até criava lodo no terreiro, pois o 

córrego Pari costumava encher muito, além das chuvas que eram abundantes, 

permitindo com que antigamente eles começassem a plantar em setembro. Ainda em 

relação à abundância de águas, Wilton nos contou de uma fazenda que no passado era 

um arrozal plantado pelos parentes de sua esposa, era tudo água antes, mencionou. 

Atualmente o local se tornou uma fazenda com criação de gado.  

 

 

Figura 20 - Cartografia social: Representação da diversidade de árvores e animais no passado. 
Foto: Maria Letícia Carvalho, 14/09/2014. 

 

 

Figura 21 - Cartografia social: Antigo arrozal. Foto: Maria Letícia Carvalho, 14/09/2014. 
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 No momento em que percorremos boa tarde do território da comunidade com 

alguns quilombolas, presenciamos várias ocasiões em que os mesmos comentaram o 

quão raso ou até seco estavam os córregos e nascentes. Vimos o córrego Pari no fundo 

da casa de um casal de comunitários e foi relatado ter sido a primeira vez que o viram 

tão raso, pois a água costumava passar bem perto da casa anteriormente. Em outro 

momento, vimos o mesmo córrego, um pouco mais distante da comunidade, ao passar 

por uma ponte e ouvimos o comentário de uma das moradoras: nossa que dó, não tem 

água não... pouquinha, né? Para além destes, presenciamos nascentes secas que 

alimentavam os córregos Pari e Curralinho, importantes na história e na manutenção dos 

modos de vida do grupo. 

 

Figura 22 - Nascente que alimenta o córrego Curralinho. 
Foto: Maria Letícia de Alvarenga Carvalho, 15/09/2014.

 

 

Cabe ressaltar que tais falas emergiram num contexto de seca, vivenciada no ano 

de 2014, apesar disso, os moradores atribuem a falta de água à sua estocagem e às 

plantações de cana e eucalipto. De acordo com alguns deles, os fazendeiros acabaram 

com tudo. Os comunitários relataram ainda sobre a abundância de peixes encontrada no 

Pari no passado, o que hoje não acontece com tanta frequência. Segundo eles, as águas 

do córrego eram utilizadas pela comunidade de diversas formas, para uso pessoal e 

doméstico, para lavar roupas, dentre outros. Hoje em dia elas não servem mais para o 
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consumo, devido a diversos fatores como a descarga da pedreira Micapel, localizada na 

região, que cai no córrego Pompéu Velho e em seguida no Pari; à prática em fazendas 

com gado de jogar os dejetos das ordenhas e o iodo no córrego; e à contaminação pelo 

agrotóxico utilizado pela Agropeu, conforme será elucidado adiante. Atualmente, devido 

a esses problemas a comunidade tem deixado, na medida do possível, de utilizar o 

córrego, passando a utilizar cisternas e poço artesiano. 

  Ademais, um dos fatores atribuídos pelos moradores para a falta de água no Pari 

se refere ao bombeamento realizado pela Agropéu para irrigação de suas lavouras. De 

acordo com eles, a empresa colocou pela segunda vez uma bomba no córrego para a 

captação de água, mas o grupo conseguiu fazer com que ela a retirasse. Entretanto, 

segundo os comunitários, o Pari não tem tido muita água também devido ao açude da 

Agropéu, no qual a empresa vem bombeando água atualmente, o que tem acontecido 

sem a autorização do IBAMA em decorrência da existência de cobras sucuris no local. 

Para os quilombolas, é de interesse da Agropéu que eles deixem a área para liberarem às 

margens do córrego para a irrigação da cana de açúcar27.  

 Nesse sentido, pode-se perceber que apesar da extrema situação de injustiça e 

desigualdade vivenciada pelo grupo no passado, tal cenário se perpetua nesse novo 

momento da frente pioneira através da permanência de relações desiguais de poder entre 

quilombolas e os fazendeiros/empresários locais, mas também se modifica28 e se 

atualiza, evidenciando no presente uma intensificação da restrição do acesso ao meio 

ambiente por parte dos quilombolas. Dessa vez, no entanto, tal restrição não ocorre 

apenas por parte dos fazendeiros e dos processos de expropriação, mas também por 

meio dos próprios órgãos ambientais, ao corroborarem de alguma forma com o avanço 

dos grandes empreendimentos e colocarem o peso dos “problemas ambientais” para os 

                                                           

27   Sobre essa questão, durante os dias passados em campo houve certa tensão em relação a um 
projeto do Minha Casa Minha Vida Rural direcionado ao quilombo. Os quilombolas estavam 
interessados no programa, pois muitos habitam em casas com a estrutura um pouco precária, 
algumas com goteiras e outras com risco de desabamento. A princípio a ideia seria construir 
uma “agrovila” com dezessete casas - prioridade para quem habita na comunidade - em área 
em frente ao quilombo, onde hoje há cana da Agropéu, ou construir as casas novas ao lado 
das antigas, o que poderia tomar o pouco espaço ainda restante para as hortas e roças dos 
moradores. Contudo, a advogada da comunidade estava temerosa com o projeto e pediu para 
o grupo não assinar nada por enquanto, pois receava que o fato de conseguirem as casas 
pudesse de alguma maneira corroborar para a perda do restante das terras para a empresa. 
Não havia no momento do campo clareza sobre o projeto.  

28  Esse cenário de desigualdades e as relações dos quilombolas com os fazendeiros também se 
modificam no que tangem algumas mudanças na postura dos próprios quilombolas, 
conforme será abordado ao fim deste trabalho. 
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pequenos produtores e comunidades tradicionais. Essa realidade fica evidente quando 

nos deparamos com a paisagem local composta principalmente por áreas de pastagem e 

monoculturas de eucalipto e cana, praticamente não existindo mais mata nativa na 

região que não seja APP ou Reserva Legal, o que dificulta ao grupo o acesso à lenha ou 

às atividades básicas, como o cultivo de roça para alimento da família.  

 A diferença de tratamento de órgãos ambientais como o IEF em relação às 

infrações por parte dos grandes empresários e dos pequenos produtores é notada pelos 

quilombolas. De acordo com um deles, em muitas situações os fazendeiros cortam as 

árvores e os fiscais não dizem nada, o que não acontece quando o caso se refere aos 

comunitários. Muitas vezes, esses fazendeiros cortam as árvores no centro da fazenda, 

deixando às extremidades próximas às estradas intactas, o que faz com que os fiscais, 

que muitas vezes não verificam realmente a propriedade, vejam-na apenas sob esse 

ângulo e não autuem o responsável. 

 Para além dessa estratégia, outras maneiras de driblar a legislação ambiental são 

praticadas pelos empresários, como é o caso da Agropéu em área ao fundo e à esquerda 

do quilombo. Conforme explicação dos comunitários e observações em campo, a 

empresa tem criado estratégias para desmatar a Fazenda Salgado, supostamente já 

arrendada pela mesma para o cultivo de cana de açúcar. De acordo com os moradores, 

apesar de prometer não cortar as árvores, a Agropéu vem aplicando veneno nelas, 

principalmente nos pequizeiros e demais espécies protegidas, no intuito de matá-las e 

assim terem legitimidade para arrancá-las. Foi-nos explicado que os empregados da 

empresa estavam marcando de vermelho todas as árvores em que já havia sido aplicado 

o veneno, para não perderem o controle do trabalho já realizado. Além disso, a Agropéu 

teria o costume de cortar e enterrar os pequizeiros durante a noite, segundo os relatos.  

Na área da fazenda Salgado também há marcas da história de Saco Barreiro, 

local da antiga casa de Seu José Cândido, tio de Wilton, cujos filhos foram expulsos 

após sua morte. A casa localizava-se perto de uma antiga nascente que alimentava o Pari 

e um poço utilizado pelos quilombolas, ambos atualmente secos. Segundo os 

moradores, o fazendeiro aterrou a nascente para fazer pasto, não protegendo a área, que 

era APP. Na fazenda ainda podem ser encontradas duas mangueiras referentes ao 

período de sua ocupação pela família de José Cândido, bem como um açude construído 

com a ajuda do pai de Wilton. Ao longo de nossa caminhada no local vimos aroeiras 

mortas e árvores marcadas de vermelho, conforme havia sido relatado, incluindo o pé de 

manga referente à antiga casa do quilombola. Wilton acredita que a Agropéu ainda não 
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se instalou no local pelo receio do conflito com o quilombo, pois os moradores estão 

atentos às ações da empresa para denunciar o corte das árvores. 

 

Figura 23 - Árvore morta, fazenda Salgado. Foto: Maria Letícia Carvalho. 15/09/2014. 
 

 

Figura 24 - Árvore envenenada, marcada pela Agropéu, fazenda Salgado. Foto: Marcel Langer, 
15/09/2014.

 

Figura 25 - Mangueira referente à antiga 
casa de José Cândido, fazenda Salgado. 

Foto: Marcel Langer, 15/09/2014. 

 

Figura 26 - Marca vermelha na mangueira 
referente à antiga casa de José Cândido, 

fazenda Salgado. Foto: Maria Letícia 
Carvalho, 15/09/2014.
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Conforme já mencionado, das áreas que fazem divisa com Saco Barreiro, as da 

fazenda Salgado são atualmente as únicas ainda não cultivadas com cana de açúcar, 

sendo o seu atual arrendamento pela Agropéu considerado temeroso para os moradores, 

pois tornaria seus problemas com relação aos agrotóxicos, ou venenos, ainda maiores. 

 

 

Figura 27 - Fazenda Salgado, ao fundo área do canavial da Agropéu. Foto: Marcel Langer, 
15/09/2014. 

 

 As figuras abaixo correspondem a algumas partes do mapa elaborado pela 

comunidade a respeito do seu território no presente.  

 

 
Figura 28 - Cartografia social do território 
quilombola no presente, região próxima à 

sede. Foto: Maria Letícia Carvalho, 
15/09/2014. 

 
Figura 29 - Cartografia social do território 
quilombola no presente, região próxima à 

sede. Foto: Maria Letícia Carvalho, 
15/09/2014.
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Figura 30 - Cartografia social do território 
quilombola no presente: uso de agrotóxicos. 
Foto: Maria Letícia Carvalho, 15/09/2014. 

 
Figura 31 - Cartografia social do território 

quilombola no presente: uso de agrotóxicos. 
Foto: Maria Letícia Carvalho, 15/09/2014.

 

Em comparação com o mapa do passado, figura 11, no mapa do presente 

percebemos que em vários lugares onde havia casas, hoje em muitas delas há apenas 

alguma árvore frutífera, principalmente mangueiras, referentes à antiga ocupação das 

famílias. Embora nem todos os símbolos apareçam nas imagens acima, diferentemente 

do mapeamento antigo, no mapa em questão aparecem desenhos referentes ao 

Assentamento Paulista, às áreas de pastagem, às áreas de APP, às plantações de 

eucalipto e principalmente às monoculturas de cana de açúcar da Agropéu e aos aviões e 

tratores responsáveis pela aplicação de agrotóxicos/maturadores.  

Segundo os moradores, atualmente o contato que estabelecem com a empresa é 

apenas através de problemas, fazendo com que tenham que se direcionar a ela quando 

há aplicação de agrotóxicos ou quando em períodos de chuva os tratores estragam as 

estradas, impedindo a locomoção dos quilombolas até Pompéu. Isso, além de impedir as 

crianças de estudarem, fez com que alguns dentre eles perdessem a produção certa vez, 

pois era dia de feira e com a chuva ficaram impedidos de passar. Além disso, quando 

estávamos caminhando no quilombo ao entardecer, o local estava repleto de pequenos 

mosquitos que estavam nos incomodando muito, sendo quase impossível andar de moto 

ou bicicleta nesse horário, segundo um dos comunitários. De acordo com ele, esses 

bichos foram produzidos em laboratório pela Agropéu para combater as pragas da cana 

de açúcar e eles comem toda a folha dos pés de feijão plantados pelos quilombolas. 

Contudo, atualmente pode-se dizer que um dos principais e mais urgentes 

problemas vivenciados pela comunidade quilombola de Saco Barreiro se refere aos 
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agrotóxicos e maturadores. Nesse sentido, foi feito exame na comunidade para verificar 

a contaminação do local e constatou-se a presença dessas substâncias no solo, na água 

dos poços e até mesmo no filtro das casas. Durante o campo, nos foram relatados 

diversos casos em que tal situação prejudicou os moradores em relação aos animais e 

plantações do quilombo. Um dos habitantes possuía uma vaca cujo leite ninguém 

aguentava tomar, devido ao seu gosto amargo, o que ocorreu pelo fato do animal se 

alimentar perto do canavial e ingerir veneno. Além disso, muitas vacas da comunidade 

foram ficando magras por causa dos agrotóxicos e tiveram de ser vendidas, além das 

várias galinhas mortas por ingerirem às pragas do canavial quando a empresa batia o 

veneno.  

Durante a cartografia social, ao perguntar a uma moradora se estava faltando no 

mapa algum tipo de animal, ela me disse: está faltando cachorro, aqui tem cachorro. 

Pedi a ela, então, que desenhasse um cachorro e ela me informou que desenharia o seu 

animal de estimação, chamado Lorde. Ao longo do desenho, a quilombola me explicou 

que faria o bicho magro, pois ele estava doente por causa do “remédio da cana”29.  

 

 

Figura 32 - Cartografia social, mapa do presente. Cachorro Lorde, doente devido ao uso de 
agrotóxicos e maturadores pela Agropeu. Foto: Maria Letícia Carvalho, 15/09/2014. 

 
 
 

Essas são algumas evidencias elencadas pelos moradores a respeito do mal 

causado pelos agrotóxicos e maturadores aplicados pela empresa. No entanto, a situação 

se agrava no que diz respeito à saúde humana, causada através da água, do solo e dos 

                                                           

29  Expressão utilizada por ela. 
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alimentos contaminados e principalmente do próprio contato direto dos quilombolas 

com os produtos, devido ao lançamento de maturadores pelas vias aéreas30.  

 

 
Figura 33 - Cartografia social, mapa do presente. Aplicação de maturadores por vias aéreas. 

Foto: Maria Letícia Carvalho, 15/09/2014. 
 

  

Conforme elucida Alexandre Coelho (2013), a Agropéu não aplica mais 

agrotóxicos pelas vias aéreas, apenas por tratores, mas afirmou em entrevista aplicar 

maturadores por avião, ou seja, produtos voltados para controlar o crescimento das 

plantas, muitos deles considerados perigosos ao meio ambiente. De acordo com ele, 

apesar de não haver legislação que regulamente a aplicação desses produtos por vias 

aéreas, como é feito com os agrotóxicos, a Instrução Normativa n°2, de janeiro de 2008, 

art.10, inciso V, estabelece, no entanto, que aeronaves agrícolas que contenham 

produtos químicos são proibidas de sobrevoar áreas povoadas, moradias e agrupamentos 

humanos, com ressalva de casos de controle de vetores, observadas as normas legais em 

vigência.  

Nesse sentido, a Agropéu vem realizando de maneira indevida a aplicação desses 

produtos químicos por meio de aviões e sintomas como ardência nos olhos, dores no 

peito, na cabeça, falta de ar e problemas respiratórios têm sido notados pelos moradores. 

                                                           

30   Os pés de mamão em Saco Barreiro, por exemplo, morreram de cima para baixo, o que 
indica a aplicação de agrotóxicos pelo ar. Em entrevista que a equipe responsável pela 
pesquisa nos assentamentos do município realizou com o técnico da Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – EMATER, este discorda que as 
galinhas tenham morrido em decorrência do agrotóxico, mas atribui tais mortes à falta de 
vacinação dos animais.  
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De acordo com eles, os maturadores usados pela empresa são muito venenosos, a horta 

costuma secar no momento em que são aplicados e em seres humanos eles geram 

convulsões. Foi o que ocorreu com uma habitante local atingida diretamente pelo 

produto quando caminhava próximo à área do quilombo. Ela desenvolveu epilepsia e 

atualmente teve toda a dinâmica da sua vida alterada, por não poder ficar sozinha 

devido às crises desenvolvidas. Atualmente, em decorrência de problemas em casa, a 

moradora teve que se mudar para Pitangui, para ficar aos cuidados da sobrinha. 

Para além dessa quilombola, pelo menos outras duas pessoas me relataram, 

durante a atividade de cartografia social, terem sido atingidas diretamente pelos 

maturadores quando andavam pela estrada que divide o quilombo do canavial. Os 

moradores consideram falta de respeito tal atitude da empresa, que deveria pelo menos 

avisar quando aplicarão o produto. Muitos quilombolas realizaram exames, tendo dado 

como resultado a intoxicação de quase todos eles, principalmente no que se refere ao 

sangue e ao fígado. Três pessoas da comunidade foram encaminhadas para Belo 

Horizonte para realizarem exames mais aprofundados, pois os médicos de Pompéu não 

possuem equipamentos suficientes para averiguar o motivo das alterações e 

intoxicações, contudo alguns desses exames ainda não ficaram prontos. Outros 

moradores tiveram dificuldades de dar seguimento ao procedimento, devido a diferentes 

motivos, como a greve de médicos do Sistema Único de Saúde – SUS. De acordo com 

alguns comunitários, um dos quilombolas que trabalha atualmente na Agropéu, além de 

ter desenvolvido alergia, irritação e inchaço nos olhos, teve câncer de próstata. Segundo 

eles, após o tratamento o morador voltou rapidamente ao trabalho, não tirando a licença 

que precisava. 

 Todas essas situações acima relatadas nos levam a refletir sobre a permanência 

das contradições presentes na fronteira, pois envolvem ao mesmo tempo avançadas 

tecnologias de produção, formas degradantes de relação com o meio ambiente e 

relações sociais arcaicas, nas quais ainda permanecem a violência e a desigualdade. O 

risco ao qual a comunidade quilombola de Saco Barreiro vem sendo exposta através da 

contaminação por agrotóxicos e maturadores, bem como o descaso com essa situação 

por parte da empresa e das autoridades locais, que em várias situações buscam negar 

uma causalidade entre o uso de defensivos agrícolas e a saúde dos moradores, 

evidenciam uma negação dos direitos do grupo e no limite, negação de sua própria 

humanidade.  
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No tempo da frente pioneira dos agrocombustíveis permanece a classificação 

dos quilombolas de Saco Barreiro enquanto inferiores na hierarquia das concepções de 

ser humano, legitimando ou tornando menos importante o risco à saúde e à vida desses 

sujeitos. Permanece, dessa maneira, uma concepção diminuidora do Outro frente a um 

modelo de sociedade moderna, no qual a monocultura de cana de açúcar representa o 

avanço e o quilombo, com suas formas de viver e conceber a natureza, o atraso. 

Contudo, perpetua-se nesse ideal de modernidade o seu lado oculto, a colonialidade 

(QUIJANO, 2005), ou seja, a manutenção das várias formas de relações de poder 

características de períodos de colonização. Assim, modernidade e colonialidade não 

devem ser concebidas de forma separada, pois constituem mutuamente um mesmo 

processo, tal qual os tempos das frentes de expansão e pioneiras, um processo 

contraditório que envolve o avanço do capital e o modelo societário representado por 

ele e a diversidade de vidas e tempos históricos existentes na fronteira.  
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Considerações Finais 

Resistências e consciência de direitos: identidade quilombola em Saco Barreiro, 
uma identidade de luta? 

 

 As reflexões expostas neste trabalho se organizaram através de um eixo central 

pelo qual a vivência, as conversas e as trocas em Saco Barreiro mais me tocaram, me 

incomodaram e me instigaram. Tal eixo corresponde às relações material e 

simbolicamente desiguais vivenciadas por esses quilombolas e seus antepassados ao 

longo de sua trajetória, envolvendo processos de expropriação territorial, subjugação 

nas relações de trabalho e exposição aos danos e riscos causados por um modelo 

homogeneizador e predatório representado pelas monoculturas de cana de açúcar da 

frente pioneira dos agrocombustíveis. As injustiças e desigualdades envolvidas nesses 

processos ao longo do tempo me levaram a refletir sobre a existência permanente, 

declarada ou não, das fronteiras que separam e hierarquizam o eu e o outro, incrustadas 

nas relações estabelecidas em Pompéu desde pelo menos os tempos de D. Joaquina.  

 Nesse sentido, pode-se perceber que essas relações hierárquicas permanecem na 

vida dos quilombolas por meio de diferentes formas, como por exemplo, em casos de 

práticas e atitudes racistas de fazendeiros e da população de Pompéu. Apesar de alguns 

quilombolas acreditarem que essa realidade tenha melhorado, eles reconhecem ainda a 

permanência do racismo em diferentes situações, como a prática de fazendeiros 

próximos ao Pompéu Velho de jogar vacas mortas em frente ao cemitério dos negros, 

conforme relatado em entrevista e verificado in loco. 

 

 

Figura 34 - Ossada de animal jogada em frente ao cemitério dos negros. 
Foto: Maria Letícia Carvalho, 15/09/2014. 
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Pompéu se evidenciou aos meus olhos como uma cidade de alguma maneira 

dividida racialmente. O poder de Joaquina de Pompéu não se esvaiu ao longo dos quase 

duzentos anos de sua morte e permanece vivo entre elites agrárias e urbanas, 

provavelmente muitas com algum grau de parentesco com a matriarca, podendo ser 

notado por meio da sua constante presença nas escolas, no museu e nas ruas da cidade.  

 

Figura 35 - Rua Dona Joaquina, município de 
Pompéu. Foto: Maria Letícia Carvalho, 

16/09/2014. 

 

Figura 36 - Monumento em homenagem aos 
251 anos de D. Joaquina. Pompéu, ano de 

2003. Foto: Maria Letícia Carvalho 
16/09/2014.

 

Entretanto, a despeito das relações de força desproporcionais estabelecidas no 

lugar, a comunidade quilombola de Saco Barreiro não se coloca enquanto um sujeito 

passivo nessa vivência e vem travando ao longo do tempo atitudes de resistência e luta. 

No que se refere aos tempos antigos, quando o trabalho era considerado pesado e os 

fazendeiros a personificação da própria lei, os quilombolas olham para esse passado 

enquanto momento de violência, ausência de direitos e ausência de conflitos. Nesse 

sentido, um deles foi bastante claro e corrigiu-nos quando nos referíamos a esse período 

enquanto conflituoso, ele nos disse: nessa época não tinha conflitos, a gente era omisso, 

então não tinha conflito, foi só depois que a gente conheceu os nossos direitos. 

Realmente. Omisso: “aquilo que foi omitido (...); Que não pode ser demonstrado, 

declarado ou exposto”31. Pessoas que, pelo poder do latifúndio, sofreram violentos 

processos de silenciamento.  

Refleti muito sobre isso. Considerar Saco Barreiro dentro de uma situação de 

fronteira não é possível na ausência de conflito; nessa perspectiva a fronteira é na sua 

própria constituição conflituosa e isso poderia ir à contramão do argumento do próprio 

quilombola. Contudo, acredito não estarmos nos referindo a essa realidade de forma tão 

                                                           

31  Disponível em: http://www.dicio.com.br/omisso/.Consultado em : 12/11/2014. 
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distinta, depende do que se entende aqui enquanto conflito. Em sua dimensão declarada 

e exposta, ele de fato talvez não tenha existido na história narrada pelo grupo. Todavia, 

ao analisarmos os diversos momentos de expropriação e violação por eles vivenciados e 

a existência do grupo hoje, apesar de todas as adversidades, dentro de seus padrões 

organizativos, com suas normas e suas formas de conceber a vida, as relações sociais e a 

natureza, não há como não pensar em resistência. Aliás, não há como não pensar em 

conflito. Conflito, nesse caso, representando não apenas algo declarado, mas a própria 

existência e resistência da diferença e da alteridade na fronteira. 

Ademais, para além do conflito constitutivo da diferença, da alteridade e de sua 

resistência, o presente da comunidade é marcado pela presença de um conflito também 

enunciado. Como relatado acima, o quilombola nos disse: (...) foi só depois que a gente 

conheceu os nossos direitos. Esse conhecer direitos foi associado pelo grupo ao 

significado da identidade quilombola para a comunidade. De acordo com eles, durante o 

processo de reconhecimento como quilombolas, alguns parentes não queriam ser 

reconhecidos por medo dos fazendeiros. A esposa de Wilton, por exemplo, tinha medo 

dele sair sozinho e algo ser feito contra ele.  

Apesar do cenário de ameaças emergente pela situação de conflito declarado, a 

identidade quilombola significou para muitos deles um processo de consciência de 

direitos no qual alguns vêm de alguma forma travando uma luta por autonomia, 

tentando, na medida do possível, deixar o trabalho nas fazendas e travando brigas na 

justiça na busca por seus direitos. Um desses quilombolas, com quem conversamos, 

relatou ter trabalhado durante quarenta anos para o mesmo fazendeiro e por isso tem 

direito a cinco alqueires ao redor da casa. De acordo com ele, esse negócio de quilombo 

está ajudando, de modo que ele não depende mais de fazendeiros. Por fim, concluiu: 

antigamente eu tinha medo de branco, hoje eu não tenho mais não. Na percepção dos 

quilombolas, os fazendeiros estão respeitando-os um pouco mais, pois agora os 

comunitários sabem dos seus direitos e têm um pouco menos medo. A gente põe Deus 

na frente e vai, nos disse Wilton. 

Nesse sentido, a comunidade vem contestando e travando conflitos contra a 

Agropéu, denunciando às suas irregularidades, como o desmatamento de árvores 

protegidas, o bombeamento de água sem autorização e principalmente à situação de 

risco ao qual ela vem sendo exposta pela aplicação dos agrotóxicos e maturadores. A 

comunidade conseguiu, ainda, retomar a atual área do seu campo de futebol, após terem 

cercado o local, anteriormente tomada pelas monoculturas de cana.  



75 
 

Ademais, os quilombolas, organizados também através de uma associação desde 

200432 - apesar de adversidades e dificuldades enfrentadas em relação a ela – têm tido 

acesso a diferentes projetos, vêm organizando um banco de sementes e participando de 

instâncias e conselhos municipais no intuito de fazerem valer os seus direitos enquanto 

agricultores familiares33. Conforme mencionado anteriormente, eles se organizaram de 

diferentes formas em torno da luta pela terra, tanto através dos processos de reforma 

agrária tradicional, como mais recentemente por meio do direito étnico reconhecido. Por 

fim, cabe ressaltar que os comunitários vêm se articulando com outros grupos locais - 

como os assentamentos Paulista e Pompéu Velho - para a realização de projetos comuns 

e vêm buscando o apoio e a colaboração de outros setores da sociedade, como por 

exemplo, de professores e alunos da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - 

PUC Minas e da UFMG. 

A despeito das relações de violência e desrespeito ainda existentes na vida da 

comunidade e os inúmeros impasses enfrentados para a titulação de suas terras, o 

reconhecimento étnico do grupo enquanto remanescente de quilombo desencadeou em 

Saco Barreiro um processo de afirmação da diferença, muitas vezes estigmatizada. 

Durante momentos da cartografia social, Wilton ressaltou a importância de se registrar 

as casas de pau a pique e as cercas de bambu, elementos considerados como marcas do 

grupo. Em outros momentos do campo, foi relatado pelo quilombola interesse em se 

começar a festejar o dia de Nossa Senhora do Rosário e na realização de curso de 

congado, no intuito de resgatar as tradições. Além disso, Wilton mencionou que, no 

passado, costumava ter vergonha de falar em espaços públicos, pois tinha medo de falar 

errado. Dessa maneira, percebe-se como a consciência de direitos associada à identidade 

quilombola vem potencializando ações de empoderamento e luta pela cidadania, pelo 

direito à diferença e ao território.  

De acordo Ilka Boaventura Leite (2000), a emergência do conceito de quilombo 

por meio do artigo 6834 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), 

                                                           

32  Ano no qual parece ter sido iniciado o processo de demarcação das terras no Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

33   Esse termo foi utilizado pelo próprio Wilton. 
34

   Através do qual é reconhecido aos remanescentes das comunidades de quilombo a 
propriedade definitiva das terras por eles ocupadas, bem como a emissão dos respectivos 
títulos (ARRUTI, 2003). 
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no âmbito da Constituição de 198835, teve grandes implicações teóricas e políticas. Para 

a autora, se remeter aos quilombos e quilombolas no contexto político atual significa 

falar de luta política e de uma reflexão científica em processo de construção. Dessa 

maneira, apesar dos movimentos de avanço e recuo enfrentados em relação à 

compreensão e à aplicação do art. 68 do ADCT, a amplitude tomada pelo conhecimento 

dos novos direitos instituídos corroborou para a produção de novos sujeitos políticos 

etnicamente diferenciados através do termo “quilombola” (ARRUTI, 2003). 

Embora o reconhecimento constitucional corresponda a um ato de consagração 

de uma realidade material ou discursiva existente, ele se torna também um ato de 

criação “na medida em que vem instituir, junto a uma série mais extensa e complexa de 

atos e enunciações, um novo sujeito social” (ARRUTI, 2003, p.1). Para José Maurício 

Arruti (2003), se, por um lado, há inúmeros impasses enfrentados para a efetivação 

desse direito constitucional, por outro lado, a luta quilombola vem ganhando 

visibilidade através da criação desse novo sujeito social e de uma nova concepção de 

direito à terra. Nesse sentido, o autor discute a importância da emergência do conceito 

de quilombo como uma identidade política, fugindo às interpretações essencialistas ou 

restritivas do termo, baseadas, por exemplo, em ideias de isolamento e fuga.  

 Desse modo, em que pese o longo tempo de existência e resistência da 

comunidade quilombola de Saco Barreiro através de suas formas de organização, de 

sociabilidade e territorialidade específicas, a tomada de conhecimento dos direitos 

étnicos garantidos constitucionalmente propulsiona uma nova compreensão política a 

respeito do pertencimento no grupo. A comunidade de Saco Barreiro, sua história e suas 

lutas não são recentes; o que pode ser considerado novo é o seu entendimento próprio 

enquanto um sujeito de direitos. A partir desse entendimento, suas memórias, costumes 

e relações passam a ser reelaboradas pelo grupo e possibilitam, ao mesmo tempo, um 

reforço e uma reelaboração de sua identidade coletiva. Isso corrobora, por sua vez, para 

essa compreensão do passado enquanto um período de ausência de conflitos e do 

presente como um momento de direito ao conflito declarado. 

Nessa mesma direção, as reflexões de Ana Flávia Santos (2003) elucidam a 

respeito dos caxixós uma nova concepção do ser índio e nos ajudam, apesar de suas 

                                                           

35  Em um contexto de comemorações em relação aos cem anos da abolição da escravatura e de 

reivindicações de movimentos negros no que consiste às políticas de ações afirmativas. 
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especificidades, a compreender esse processo no que tange o direito quilombola em 

Saco Barreiro: 

[...] a situação histórica em que o grupo então se inseria, marcada pela 
expropriação fundiária e pela formulação de um projeto coletivo de 
defesa pela terra, determinou o contato com uma nova concepção de 
índio – sujeito de direitos específicos -, tornando política e 
socialmente operacionais elementos da memória coletiva, como a 
consciência da origem indígena (SANTOS, 2003, p.22). 

 

Dessa forma, a apropriação de um espaço para se viver significou e significa 

para os quilombolas um ato de luta e resistência, por meio do qual a noção de quilombo 

ganha forma enquanto organização de luta, de espaço conquistado e mantido através de 

gerações. A noção de coletividade enquanto um pleito comum e uma luta cotidiana por 

respeito e uma existência melhor, se torna o que efetivamente conduz ao 

reconhecimento de um direito anteriormente desconsiderado (LEITE, 2000).  

Em suma, como para os caxixós, em Saco Barreiro o olhar sobre uma trajetória 

marcada pela expropriação fundiária, pelo poder representado pelo latifúndio e pela 

ausência de direitos nas relações de trabalho passa a ser reelaborado através de um 

projeto coletivo de defesa e luta pela terra, que ganha fôlego e força a partir da sua 

autoatribuição enquanto remanescente de quilombo. Não é por acaso, finalmente, que 

Wilton tem na imagem do sofrimento de seus pais em relação ao trabalho pesado -

praticamente sem remuneração -, uma motivação na luta intensa travada pelo território 

quilombola, que se ancora, nesse sentido, na própria luta pela autonomia, pela dignidade 

e pela justiça. 

 

Figura 37 - Igreja da comunidade de Saco Barreiro.  
Faixa levada para Brasília: "Direito à terra: quilombo Saco Barreiro".  

Foto: Marcel Langer, 15/09/2014. 
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