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Resumo 

O Vale do Jequitinhonha compreende entre os chapadões de Minas uma riqueza social, cultural 
e humana que pode ser observada no modo vida tradicional dessas comunidades, que mesmo em 
meio à seca e às dificuldades econômicas do lugar desenvolvem uma série de alternativas de 
manutenção e reprodução social. O objetivo desse trabalho consiste em compreender a 
diversidade de ralações, práticas sociais e modos de vida ligados às concepções do campesinato 
das comunidades Coqueiro Campo e Pinheiro localizadas no município de Minas Novas/ Vale 
do Jequitinhonha, sendo esta última uma comunidade Quilombola. Observamos que a 
diversidade sociocultural do Vale do Jequitinhonha, relacionado com o seu processo de 
formação histórica, envolvendo vários povos e culturas, contribui fortemente para a manutenção 
da sustentabilidade social, cultural e econômica das comunidades rurais estudadas.  
 
Palavras - chave: Comunidades tradicionais. Vale do jequitinhonha. Sustentabilidade 
sociocultural. Campesinato. 
 

Introdução 

 

O Vale do Jequitinhonha é marcado por uma diversidade natural e sociocultural que se 

revela nas manifestações culturais, marcadas tanto por traços da cultura indígena quanto 

negra. Tais manifestações envolvem grupos folclóricos, conjuntos arquitetônicos 

históricos, modos de vida camponês e a produção de artesanatos típicos dessa região. 

Tal diversidade é marcada tanto pelos elementos naturais, quanto pela diversidade 

humana - resultado do longo processo histórico de ocupação, marcado pela mineração 

de ouro e diamante nos séculos XVIII; ressaltando-se também diversas manifestações e 

práticas culturais, modos de vida camponês e diversidade de atividades agropastoris que 

predominaram nesta região. 

A abundância do ouro e do diamante nas Minas Gerais levou a um deslocamento do 

eixo econômico colonial do Nordeste do Brasil para o Sudeste. E no sudeste, sobretudo 
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em Minas Gerais, a mineração avançou durante o início do século XVIII, pelo sul do 

estado e se instalou na região central, avançando pela Serra do Espinhaço até o Alto 

Jequitinhonha (Serro, Diamantina, Minas Novas), favorecendo a expansão regional com 

a criação de núcleos urbanos aonde esta atividade se estabeleceu e desenvolveu-se.  

Além da rota do ouro, na porção norte de Minas Gerais, a rota do São Francisco, tendo 

na pecuária extensiva sua maior expressão econômica, promoveu também, embora em 

ritmo mais lento, uma ocupação do território mineiro. Estas duas rotas são colocadas 

por José de Souza Valdir (2010), como importantes eixos que permitiram 

posteriormente a continuidade do avanço da ocupação para o oeste e para o nordeste 

mineiro nos vales do Jequitinhonha e do mucuri ao longo do século XIX .  

As primeiras tentativas de conquista do território de Minas Novas já haviam sido 

realizadas durante o século XVI, quando partiram do litoral baiano os primeiros 

aventureiros europeus que chegaram às Minas Gerais. Um exemplo disso foi a 

expedição Espinosa-Navarro que partiu de Porto Seguro, em 1553, rumo ao interior do 

continente chegando ao território que viria a ser mais tarde o nordeste de Minas Gerais. 

Outras expedições menores seguiram-se como as chefiadas por Martin Carvalho em 

1567; Sebastião Fernandes Tourinho, em 1572; Antônio Dias Adorno, em 1576; e 

Marcos de Azevedo, em 1596; adentrando o sertão à procura de riquezas muito antes 

dos “currais de gado” se estenderem pelo Vale do São Francisco ou das minas de ouro 

serem descobertas pelos bandeirantes na região centro sul no atual estado de Minas 

Gerais. 

A ocupação da região de Minas Novas se deu no século XVIII, através da bandeira de 

Antonio Soares Ferreira e do sertanista Sebastião Leme do Prado, que saíram de Sabará, 

desbravaram e construíram a Vila de Príncipe, atual Serro, em 1714.  Anos depois, em 

1729, Leme do Prado avançou para outras áreas em busca de ouro e diamantes 

encontrando no Rio Fanado, afluente da margem direita do Rio Jequitinhonha, 

expressiva quantidade de ouro. Às margens do Rio Fanado, Leme do Prado, estabeleceu 

um vilarejo denominado de Vila de Nossa Senhora do Bom Sucesso das Minas do 

Fanado. A partir daí, enormes contingentes populações se dirigiram a região em busca 

de riquezas. Em 1817, quando o naturalista Saint Hilaire passou pela região, ele 

registrou que a exploração do ouro já não era mais a principal ocupação dos habitantes 

de Minas Novas, destacando a agricultura de subsistência e a pecuária como atividades 

mais importantes da região. A redução gradativa da atividade mineradora deu lugar a 

agricultura como principal atividade econômica da população local. Desenvolvida por 
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agricultores familiares para subsistência, a agricultura foi, sobretudo, praticada nas 

margens dos rios e córregos ocupando as “grotas”, enquanto as chapadas 

transformaram-se em terras coletivas utilizadas para o pastoreio do gado e para a coleta 

de frutos silvestres, nativos do cerrado que a partir da década de 50 (século XX) foram 

apropriadas pelo grande capital através das empresas reflorestadoras, no contexto de 

modernização econômica brasileira 

Este trabalho objetiva entender as diversas relações, práticas sociais e modos de vida 

camponês de duas comunidades localizadas no município de Minas Novas\Vale do 

Jequitinhonha, a saber, a comunidade de Coqueiro Campo e a comunidade Quilombola 

de Pinheiro. Este trabalho é fruto de projetos de pesquisa desenvolvidos no âmbito do 

Laboratório de Geografia Agrária e Agricultura Familiar, que contempla o núcleo Terra 

& Sociedade de Estudos em Geografia Agrária, Agricultura Familiar e Cultura 

Camponesa, ligado institucionalmente ao Departamento de Geografia do Instituto de 

Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG e coordenado pela Prof. 

Dra. Maria Aparecida dos Santos Tubaldini. Além de reflexões e visitas de campo 

desenvolvidas no âmbito da disciplina “Agricultura Familiar e Desenvolvimento 

Sustentável” ministrada pela coordenadora do núcleo. 

Do ponto de vista social, econômico e histórico podemos afirmar que ambas as 

comunidades são constituídas por grupos familiares que praticam atividades 

agropastoris em pequenas propriedades. A comunidade de Pinheiro possui um 

diferencial por se tratar de uma comunidade quilombola e por já terem o 

reconhecimento oficial da Fundação Palmares como remanescentes quilombolas.  

 

Desenvolvimento do Trabalho 

 

De acordo com JESUS (2009), o município de Minas Novas, é marcado pela existência 

de um grande numero de habitantes residentes no espaço rural que praticam uma 

agricultura de cunho familiar com fortes traços de campesinato tradicional. Sobre o 

modo de vida camponês, Wanderley (1996, p.2) nos aponta que as sociedades 

camponesas podem ser entendidas a partir de cinco características fundamentais 1) 

autonomia face à sociedade global; 2) importância estrutural dos grupos domésticos; 3) 

sistema econômico de autarquia relativa; 4) uma sociedade de interconhecimentos e, por 

fim: 5) a função decisiva dos mediadores entre a sociedade local e a sociedade global.  
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Segundo Mendras (1978) podemos caracterizar a sociedade camponesa por uma 

homogeneidade cultural, onde todos os seus membros comungam de uma visão de 

mundo comum, com os mesmos sistemas de valores, uma linguagem comum e uma 

mesma moral. Assim, para este autor “[...] o sermão dominical do padre, na missa, seja 

compreensível igualmente a todos é o melhor signo dessa homogeneidade cultural: ele 

utiliza algumas palavras, faz referências a crenças e a valores, evoca imagens e 

situações conhecidas de todos” (MENDRAS, 1978). 

A preocupação com as gerações futuras também é um fator determinante para 

compreender o modo de vida camponês. No que tange a projeção futura das sociedades 

camponesas, a autora afirma que estas atuam no presente com vistas a sua perpetuação 

futura. Desta forma ao enfrentar o presente e preparar o futuro, o agricultor recorre ao 

passado, às suas raízes culturais e ao saber tradicional passado pelos seus antepassados. 

Assim os valores culturais cultivados pelas sociedades camponesas, as tradições e seus 

costumes, fazem parte das suas estratégias de reprodução social.  

A religiosidade é outra característica marcante do camponês, de forma que para este 

“são os santos e as divindades que dão sentido aos dias especiais” (MOURA, 1988), 

assim sendo, os feriados cívicos decretados pelo Estado nenhuma mudança impõe ao 

ritmo de vida camponesa, diferentemente do que ocorre em dias de festejos do santo 

padroeiro. Moura (1988) cita ainda o envolvimento do camponês com sua “divindade” 

de devoção quando se passa por alguma dificuldade. 

 

A religião do camponês baseia-se na divida para com a divindade de forma 
tão direta e intensa que a desconfiança de que o sobrenatural desconhece um 
pedido feito a ele pode levar o crente a castigá-lo de alguma forma. (...) A 
outra face do conceito de divida é a preocupação do camponês em cumprir a 
promessa feita à divindade e de materializar em orações e bens a gratidão 
pela graça atendida, temendo um castigo se assim não agir. (MOURA, 1988, 
p.20-1) 

 

Outro traço importante a ser analisado na cultura camponesa é a oposição entre 

homem/mulher que se verifica nos ambientes da casa, do trabalho na roça e na 

sociedade em geral. Pode-se observar claramente estes traços no seguinte trecho: 

 

No interior da casa se reproduzia também a dualidade feminino/masculino. 
Enquanto a cozinha e seu prolongamento- o quintal- eram reconhecidos como 
próprio das mulheres, o espaço de produção (o pasto, as áreas de plantação e 
os estábulos) assegurava a intimidade do homem e a realização e de sua 
identidade de gênero. (CARNEIRO, 1998, p.68) 
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Contudo, Carneiro (1998) ressalta que “essa dualidade não deve ser absolutizada”, uma 

vez que há em alguns casos a colaboração da mulher em algumas atividades produtivas 

como, por exemplo, na ordenha das vacas, ou mesmo do homem em realizar uma tarefa 

antes realizada somente pela mulher. O que acontece frequentemente nas comunidades 

estudadas, uma vez que os homens saem para o trabalho sazonal deixando tais 

responsabilidades sob os cuidados das mulheres durante os nove meses que se 

encontram fora da propriedade. 

No que diz respeito à tradição camponesa devemos destacar algumas características 

singulares deste personagem do meio rural, como seus conhecimentos sobre o tempo 

meteorológico, animais, técnicas de trabalho, etc. e que são passados de geração para 

geração, preservando, assim, um saber popular de significativa importância para sua 

sociedade. 

 

A céu aberto, é um observador dos astros e dos elementos [o camponês]. 
Sabe de onde sopra o vento, quando virá a primeira chuva, que insetos podem 
ameaçar seus cultivos, quantas horas deverão ser dedicadas a determinada 
tarefa. Seu conhecimento do tempo e do espaço é profundo e já existia antes 
daquilo que convencionamos chamar de ciência. (MOURA, 1988, p.9) 

Além desse saber preservado, o camponês ainda mantém outra característica que é de 

fundamental importância para sua reprodução na sociedade na qual se insere: que é o 

amor à terra. Mendras (1978) esclarece que esta característica se dá hoje em dia movida 

por uma racionalidade econômica, que é a necessidade de sobrevivência da exploração, 

mas que em outros contextos representou para o camponês um signo de independência, 

liberdade. Isto se deu pelo fato de que por não possuir terras, o camponês tinha que se 

submeter ao seu senhor, do qual dependia para trabalhar em sua propriedade. A partir do 

momento em que se torna um proprietário de sua terra, ele não precisa mais vender seu 

trabalho a custos ínfimos, tornando-se assim um homem livre. (ibidem, 1978) 

Dessa forma, pode-se concluir que o campesinato possui um tipo de cultura comum 

entre os membros de uma determinada coletividade, a qual deve ser mantida de geração 

para geração, preservando, então, seu típico modo de vida. E neste sentido nós podemos 

entender o saber fazer artesanato na comunidade de Coqueiro Campo como um 

importante capital social passado pelos antepassados às gerações presentes desta 

comunidade. E que em seu atual contexto de vida representa uma importante fonte de 

renda para a manutenção e melhoramento da qualidade de vida das famílias locais. Por 

outro lado a agricultura, o saber plantar e a “lida” na roça, também podem ser 

entendidos como um conhecido repassado pelas gerações passadas às gerações atuais e 
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que garantem a sobrevivência destas populações e também a garantia alimentar das 

populações dos centros urbanos, sobretudo à população de Minas Novas, onde o 

excedente da produção comumente é vendida nas feiras.  

 

Nas cidades do Vale do Jequitinhonha, ainda hoje, as feiras desempenham 
um papel importante. Toda final de semana elas acontecem, estabelecendo 
um lugar privilegiado de trocas materiais e simbólicas. As pessoas chegam 
dos povoados e das grotas mais distantes trazendo toda sorte de produção 
para vender. Também adquirem nessa ocasião tudo aquilo que lhes falta em 
casa. Chegam a cavalo, de carroça e também de ônibus. Em algumas cidades, 
nos dias de feira, a prefeitura providencia o transporte para que os moradores 
das vilas mais distantes possam participar da feira. Quem mora mais longe 
vem a cada quinze dias, quem mora mais perto vem toda semana. Além de 
sua relevância na economia local, gerando renda para os pequenos lavadores 
e aquecendo a dinâmica do comércio, é também um espaço de forte 
sociabilidade, lugar de encontro, onde as conversas são colocadas em dia. Na 
feira pratica-se a venda, mas também ainda hoje, a troca. Encontramos: 
produtos agrícolas, carnes, utensílios domésticos, roupas, doces caseiros, mel 
e também artesanato e arte popular. As feiras se modificaram ao longo do 
tempo. O artesanato utilitário, por exemplo, foi quase totalmente substituído 
pelos artigos industrializados. Algumas artesãs, porém ainda trazem seus 
trabalhos para vender, normalmente panelas e outras cerâmicas figurativas de 
pequeno porte, como as miniaturas de bonecas. (Verbete escrito por Flora 
Moana Van de Beuque). (MASCELANI, 2008, p.53). 

 

A feira de Minas Novas existe desde 1954 e atualmente conta com 1400 a 1500 

feirantes. Segundo a prefeitura, para o transporte desses feirantes são disponibilizados 

17 carros da prefeitura entre caminhões e ônibus, dos quais ¾ são utilizados 

gratuitamente e para que haja uma maior igualdade na oferta do benefício é realizado 

um rodízio entre as várias comunidades rurais. Muitas mulheres que conhecemos em 

visita à comunidade de Coqueiro Campo encontramos na feira de sábado, expondo seus 

produtos, dentre eles, farinha de mandioca, feijão andu, doces, cachaça, dentre outros. 

Compartilhando do pensamento de Wanderley, a autora MULLS (1990), também 

afirma que o camponês é caracterizado pela capacidade de reproduzir sua unidade 

produtiva através do trabalho familiar. Já para Chayanov (1974), as explorações 

camponesas baseadas no trabalho familiar pertencem a uma estrutura econômica 

fundamentalmente diferente das empresas capitalistas. A economia camponesa, para 

este autor é uma forma de produção não-capitalista, ou seja, existe um modo de 

produção camponesa diferente do modo de produção capitalista, no qual não existiria 

ganância, salário, nem renda, ou seja, a produção familiar é orientada para a satisfação 

das necessidades e a reprodução da família. 

Outro aspecto significativo que Chayanov (1974) menciona na sua análise sobre a 

estrutura familiar camponesa é o fato de que não é o tamanho da família que determina 
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o volume da atividade econômica, mas sim o grau da atividade agrícola que irá 

determinar a composição da família, ou seja, esta será composta por uma determinada 

quantidade de indivíduos de acordo com a sua seguridade material. (ibidem, 1974). 

Desse modo, é a partir da posse de alguns bens materiais de importância como a terra, 

instrumentos de trabalho, sementes, que a família camponesa irá se estruturar na 

sociedade e garantir a sobrevivência e a reprodução dos indivíduos que a compõe. 

Mendras (1978) destaca a importância do patrimônio para a existência familiar da 

seguinte forma: 

 

O patrimônio deve proporcionar trabalho e recursos suficientes para todos; 
uma certa correspondência é, portanto, necessária entre sua extensão e a 
amplitude do grupo. Se este aumenta, é necessário intensificar o cultivo para 
aumentar os recursos ou estender o patrimônio. Quando ambas as soluções 
são impossíveis, o grupo não pode mais crescer e a subalimentação aumenta 
então a mortalidade. (...) Se o patrimônio aumenta ou o grupo se reduz, é 
possível fazer um cultivo mais extensivo, mas o mais freqüente é o recurso a 
alguns “não-parentes” para aumentar a força de trabalho e restabelecer o 
equilíbrio. (MENDRAS, 1978, p.71) 

 

Assim, verifica-se uma relação direta entre o tamanho do patrimônio e da família, de 

modo que se esta for muito superior às condições de trabalho proporcionadas pela terra 

haverá então fome e ocorrências de mortalidade no grupo doméstico. Já a partir do 

momento em que se verifica que o tamanho da família não é suficiente para trabalhar 

toda a terra que lhe pertence, torna-se então necessário contratar mais mão-de-obra para 

este serviço, otimizando a exploração do patrimônio familiar. 

De acordo com LIMA(2010) e observações realizadas em campo, os agricultores da 

comunidade quilombola de Pinheiro encontram-se em um nível elevado de organização 

de trabalho familiar, apresentando fortes traços de campesinato clássico. Onde a 

produção agrícola policultora é conjugada com a criação de animais, voltada em 

primeiro lugar para a satisfação das necessidades das famílias. Nesta comunidade, assim 

como na comunidade de Coqueiro Campo, ocorre esporadicamente a venda de 

excedentes no mercado local e o dinheiro obtido, de acordo com as conversas realizadas 

em campo, é utilizado para adquirir produtos que a família não produz como remédios, 

roupas, sal e alguns mantimentos. 

Com a implantação do eucalipto em Minas Novas e região, incentivada pelo governo 

militar na década de 1970, ocorreu uma alteração significativa na paisagem e no espaço 

rural camponês. Assim, as chapadas foram ocupadas pela monocultura do eucalipto, 

com o falso sinônimo de “madeira de reflorestamento”, o cerrado devastado para dar 
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lugar a uma nova lógica de produção e os agricultores camponeses, com isso, perderam 

um importante espaço para a solta de suas criações. Além disso, muitos deles perderam 

suas terras ou foram forçados a vendê-las, causando uma mudança significativa em seus 

trabalhos e em suas vidas (JESUS, 2007). 

Com a perda destas terras, o gado teve que ser solto nas vertentes e nos grotões, 

competindo com a agricultura por espaço e contribuindo para aumentar ainda mais a 

degradação dos solos. Neste sentido, o pisoteamento do gado nas vertentes associado a 

técnicas de trabalho como desmatamento para plantios, aração do solo e queimadas 

deram origem a erosões, voçorocas e “peladores”1. 

 

Figura 1: “Pelador” na Comunidade Quilombola de Pinheiros, 
Município de Minas Novas/MG. 

 
Foto: RODRIGUES, 2011. 
 

Conjuntamente com a perda das terras, tem-se a falta de água, que foi um dos principais 

problemas apontados nas conversas de campo, sendo um importante fator responsável 

pela limitação da produção agropecuária das famílias. Além disso, a concentração das 

chuvas em poucos meses ao longo do ano – dezembro a abril – resultam em problemas 

erosivos. Esse problema é agravado por diversas áreas com solo exposto devido ao 

desmatamento e manejo inadequado.  

Por outro lado, percebemos que a construção das barraginhas para contenção das 

enxurradas e de armazenamento, tem se mostrado uma boa alternativa para conter os 

efeitos da seca. A figura abaixo corresponde à barraginha do Sr. Geraldo de Pinheiros, 

que aparentemente está cheia, mas para o período do ano em que a foto foi tirada 

(junho) ela está baixa, em períodos de chuva abundante a madeira que aparece na 

imagem fica submersa no mesmo período. 
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Figura 2: Barraginha do Sr. Geraldo – Pinheiro/Minas Novas. 

 
Foto: RODRIGUES, 2011 
 

As caixas coletoras de água de chuva concedidas pelo projeto do governo estadual 

também tem amenizado a falta de água, principalmente durantes os meses de agosto, 

setembro e outubro e possibilitado inclusive o desenvolvimento de canteiros de 

hortaliças e alguns tipos de legumes, como cenoura, abobora, chuchu e jiló. Desse 

modo, essas estratégias de armazenamento da água têm fortalecido a agricultura 

praticada por essas famílias, que apesar da pouca quantidade de água, não deixam de 

cultivar uma pequena horta ou canteiro, assegurando uma diversidade alimentar 

cotidiana. 
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Figura 3: Casa e caixa coletora de água de chuva do Sr. Geraldo, Pinheiro-Minas 
Novas. 

 
Foto: RODRIGUES, 2011 
 

Figura 4: Horta do Sr. Geraldo, Pinheiros-Minas Novas. 

 
Foto: RODRIGUES, 2011 
 

A migração para o corte de cana no interior de São Paulo, Mato Grosso, Bahia e para as 

colheitas de café no sul de Minas retira em média cerca de 10.000 homens do 

município. Como em Minas Novas a cultura camponesa é ainda fortemente patriarcal, 

muitas mulheres, mesmo estando cerca de nove a dez meses em suas propriedades 

cuidando da plantação e das crianças, consideram ainda seus maridos como 
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responsáveis pelo estabelecimento. Sendo assim, é possível que, por fatores culturais, 

estes dados não reflitam a realidade de parte da vida rural em Minas Novas. 

Um dos agravantes para o aumento da migração do povo do Jequitinhonha para outras 

regiões do país, como São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro entre outras, foi o 

aumento das secas e a diminuição das águas nos córregos da região (Lima, 2010). E 

desta forma, grande parte dos agricultores passaram a depender exclusivamente da 

renda obtida com o trabalho sazonal para a manutenção do núcleo familiar. Um efeito 

disso é que muitos dos que migraram, ao regressarem, não se interessam mais pela vida 

no campo: plantar e trabalhar a sua terra, e passam a viver apenas com o salário obtido 

fora. Esta situação foi verificada, sobretudo, na comunidade de Pinheiro, onde a falta de 

água é mais intensa e se articula com a dinâmica da migração sazonal.  

Outro aspecto de grande relevância observados em campo é o papel central da mulher 

para a reprodução e manutenção da propriedade familiar nas comunidades visitadas. Em 

Pinheiro podemos citar o cotidiano da Dona Petrina de 41 anos, que é casada e possui 

uma filha de 12 anos. Seu marido migra anualmente para o corte de cana em SP 

deixando a propriedade sob seus cuidados. Além de cuidar da casa, ela desenvolve um 

intenso trabalho em sua propriedade, plantando e colhendo uma diversidade de produtos 

e cuidando sozinha de todos os trabalhos na propriedade. Assim Dona Petrina, prepara o 

terreno, aduba naturalmente os canteiros, cultiva a terra, tira o leite das vacas, e levanta 

todos os dias às 5h da manhã para dar de comer às criações. Paralelamente cuida da 

filha e faz os seus trabalhos domésticos, como os afazeres domésticos e produção de 

biscoitos, queijos e quitandas.  

Já na comunidade de Coqueiro Campo podemos citar a Dona Generosa de 44 anos, que 

vive uma situação semelhante a da D. Petrina. Com a saída do marido durante grande 

parte do ano para o corte da cana, ela cuida de todos os trabalhos da propriedade, desde 

o cultivo da terra até os trabalhos domésticos, e nos horários vagos ela produz o 

artesanato para ser vendido na associação das artesãs de Coqueiro Campo e Campo 

Buriti, para agregar um valor nos rendimentos da família.  

O artesanato além de uma prática cultural das populações tradicionais tem se colocado 

cada vez mais como uma alternativa de renda para quem o produz. A valorização e a 

demanda cada vez maior de tais peças pelo turismo vêm proporcionando algumas 

transformações desde a produção do artesanato até o modo de vida e às características 

físicas dos locais onde são produzidas ou comercializadas. A palavra artesanato possui 

uma acepção original que: 
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Significa um fazer ou o objeto que tem por origem o fazer ser eminentemente 
manual. Isto é, são as mãos que executam o trabalho. São elas o principal, 
senão o único, instrumento que o homem utiliza na confecção do objeto. O 
uso de ferramentas, inclusive máquinas, quando e se ocorre, se dá de forma 
apenas auxiliar, como um apêndice ou extensão das mãos, sem ameaçar sua 
predominância (LIMA, 2003, p. 1). 

 

Dessa forma, o “fazer” com as mãos do artesão é o ponto fundamental que caracteriza 

um artesanato; as mãos é o principal e, em muitos casos, o único instrumento de 

trabalho. Pode-se fazer o uso de instrumentos técnicos no fazer artesanal, mas que seja 

apenas de forma complementar, sem que a utilização de ferramentas suplante o uso das 

mãos na elaboração do objeto. Além disso, o fazer manual implica o uso de um tempo 

que é determinado pelo artesão; o artesanato, como qualquer outra arte, requer tempo e 

inspiração do artesão para ser elaborado. O tempo do artesanato, portanto, não é o 

mesmo tempo do relógio. 

 

Figura 5: “O fazer com as mãos” 

  
Foto: RODRIGUES, 2011 

 

Eis uma questão em que o fazer artesanal sempre esbarra com a demanda do mercado. 

No mundo da mercadoria, da circulação e do consumo, os objetos obedecem ao tempo 

do relógio e, por isso, eles devem estar disponíveis em quantidade suficiente para o 

consumo. Enquanto que o artesanato não está submetido a esta lógica e, nem sempre, 

estará disponível na quantidade e no tempo que o mercado exige. O produto artesanal 

pode estar submetido ao tempo e às leis da natureza e dos homens que o produzem. Tal 

condição acaba levando muitas artesãs mediante a possibilidade de vender suas 

mercadorias, a fazê-las no tempo do comércio, sob a condição de saírem produtos de 

inferior qualidade, como é caso das panelas de barro, que dependem de um tempo maior 

de queima para não trincarem no uso doméstico.  
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Outro ponto importante que difere o artesanato de um produto industrial é que ele não é 

perfeito e nem tem a obrigação de ser, já que ele é feito com as mãos. De forma genial, 

Lima (2005, p. 4) afirma que o artesanato é “um objeto perfeitamente irregular”. O 

modelo industrial impõe à sociedade a ilusão estética da regularidade, em que para ser 

“perfeito” o objeto necessariamente deve ser uniforme, homogêneo, portanto, bonito. 

Sobre o artesanato e a indústria, o manual e a máquina, Salgado e Franciscatti (2007, p. 

9) afirmam: 

O que se discute é a força do ritmo da máquina sobre um fazer que se 
caracteriza por um outro tempo, que era deslumbrado com outro olhar 
distinto do olhar da ordem de consumo, que se avaliava por outro valor 
distinto do valor de lucro. E por conter tais características pode proporcionar 
àqueles que se dedicam a este ofício outra relação com seu fazer e com seu 
produto. 

 

O artesanato é uma produção concreta e abstrata, material e imaterial, pois o objeto 

artesanal é caracterizado por características físicas (tipo de material, composição dos 

elementos plásticos visuais, desenhos etc.) e imateriais, por meio da representação de 

identidades, que são construídas continuamente como algo inacabado (DIAS FILHO e 

OLIVEIRA, 2008, p. 2). Os autores reforçam tal afirmação baseados em Hall, em que 

afirma “todas as identidades estão localizadas no espaço e no tempo simbólico” 

(HALL2, 2006, p. 71 apud DIAS FILHO e OLIVEIRA, 2008, p. 2). Lima (2005) 

centraliza suas idéias em cincos pontos fundamentais pelos quais ele considera que é 

uma forma de lidar com o artesanato tradicional, valorizando o produto e seu produtor, 

com o objetivo de viabilizar melhores produtos e melhores condições de vida para o 

artesão, a saber.  

O primeiro ponto discutido pelo autor é que o artesanato não é uma mera mercadoria, 

ele traz embutido em si, valores, crenças, cultura. É importante mencionar que o objeto 

artesanal seja analisado dentro da lógica de mercado, já que é também um produto, mas 

não se pode esquecer que o que agrega valor não é apenas o significado material ou 

estético que aquela peça deva conter, e sim, os valores culturais do lugar de onde é 

produzido, das crenças, da história de um objeto, afinal, assim como todo ser humano é 

formado por uma história, crenças, valores e cultura, os objetos também os são. Este é 

um dos aspectos que distingue os produtos artesanais dos produtos industriais e, 

geralmente, podem possuir um preço mais elevado. É fato que ainda no Brasil não se 

tem uma cultura e uma política de valorização dos produtos artesanais, que também 

podem ser chamados de produtos locais. Contudo, há vários países, principalmente na 
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União Européia, que já tem toda uma política de apoio e incentivo aos produtos locais. 

O caso do LEADER (2001) – Ligações Entre Ações do Desenvolvimento da Economia 

Rural – é um programa que em uma de suas funções tem como foco a valorização do 

patrimônio local, seja ele rural, ambiental ou artesanal. Nesse contexto, os produtos 

artesanais são bastante valorizados tanto no plano das ações políticas quanto no plano 

da sociedade. 

O segundo ponto já foi discutido anteriormente, no qual o autor chama a atenção para 

questão da forma do artesanato, considerando já que o mesmo é manual ele está sujeito 

à imperfeição. A crítica estabelecida é focada nos padrões estéticos e uniformes 

impostos pela sociedade moderno-industrial.  

O terceiro ponto diz respeito à imutabilidade do artesanato. É preciso repensar que o 

artesanato não é algo imutável, ele está sujeito a modificações nos padrões da forma, da 

estética, de sua elaboração, resgatando, inclusive, padrões plásticos perdidos do passado 

ou criando novos repertórios para sua decoração ou elaboração. Um exemplo da 

presença dessa característica no artesanato da comunidade de Coqueiro Campo, é que a 

cada visita que você faz, alguns produtos mais tradicionais se mantêm, mas sempre há 

novos formatos, novas cores, e novos produtos, como foi o caso das bijuterias de barro 

de Dona Deuzanir e suas filhas, colares, brincos e pulseiras (veja a figura abaixo). 

 

Figura 6: Colares, brincos e pulseira de barro. 

 
Foto: RODRIGUES, 2011 
 

O quarto ponto também já foi debatido e compreende o ritmo, o tempo dado à produção 

do artesanato, principalmente, quando se alia o artesanato ao mercado. O mercado 
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costuma exigir uma continuidade da produção do artesanato que às vezes não é 

atendida. O autor cita um caso em que organizou uma mostra de artesanato no Rio de 

Janeiro para que as artesãs do município de Berilo, no Vale do Jequitinhonha, fossem 

vender suas peças de tecelagem tradicional (colchas, toalhas, caminhos de mesa, 

almofadas etc.) e após chegarem, souberam que havia começado a chover na sua região. 

Lima (2005, p. 9) comenta que as artesãs ficaram enlouquecidas querendo voltar para 

seu município, pois as primeiras chuvas do ano significavam o tempo de plantar. Neste 

caso, o tempo das agricultoras-artesãs dividia-se entre o trabalho na roça e o artesanato. 

É um ponto importante que sempre deve ser considerado. 

O último ponto pressupõe que o artesanato possui autoria e tem a ver com os direitos do 

autor. É uma questão pouco discutida no Brasil, mas de grande relevância. Por outro 

lado, quando as ceramistas do Vale do Jequitinhonha assinam seu nome e o local onde 

produziu a peça, é uma forma de colocar em evidência a procedência e o autor que a 

criou. As artesãs de Campo Buriti e Coqueiro Campo assinam todas as suas peças, 

colocando inclusive o nome de sua comunidade, como pode ser observado nas imagens 

abaixo. Além da identificação de sua obra, é uma forma também de divulgar o trabalho 

da comunidade, uma vez que se coloca também o nome da localidade. 

 

Figura 7: Assinatura (Gil- Coqueiro Campo)                      Figura 8: Assinatura 
(Deuzani –Coqueiro Campo/ Mi Novas) 

              
Foto: RODRIGUES, 2011                                        Foto: RODRIGUES, 2011 

 

Vale ressaltar ainda que há uma dicotomia que separa o artesanato e a arte, o artesão e o 

artista. Por pressupor que a obra de um artista renomado ou com formação na área das 

artes exige um trabalho intelectual, costuma-se menosprezar o trabalho e a profissão do 

artesão. Questiona-se, será que o trabalho do artesão não exige a atividade intelectual? 

Para criar uma peça, o artesão também não precisa de pensá-la, imaginá-la? No atual 

mundo do trabalho, valoriza-se a atividade intelectual em detrimento da braçal, a 



 

16 
 

industrial em detrimento da artesanal. Além disso, o artesão não é visto como um 

profissional, o artesanato possui um valor inferior a um produto industrializado ou de 

um profissional consagrado. Cabe apontar que o artesanato também é uma arte e o 

artesão também é um artista e vice-versa, embora, possam ser destacados em diferentes 

planos discursivos, pertencentes a uma mesma realidade.  

Lima (2003) aponta a direção desta análise e afirma que o termo artesanato se refere ao 

processo de produção do objeto, predominantemente com as mãos, independente de 

serem mãos eruditas ou populares, eles são artesãos. Quando se fala da matéria-prima 

que o objeto é feito, a maneira pela qual ela é obtida, do modo como é processada, das 

etapas de se fazer o objeto, este é o domínio do artesanato. Num outro plano, sobre este 

mesmo objeto, quando se fala das questões de estética, de equilíbrio de massas, de 

proporções, de contrastes entre forma e fundo, de ritmo, de cores, de conteúdos 

simbólicos, de significados, de representações, diz respeito à arte, seja erudita ou 

popular. E o resultado do objeto produzido, se é bem ou mal feito, bonito ou feio, 

perfeito ou mal acabado, agradável ou não aos olhos, tatos, sentidos, sentimentos, 

razões etc., é questão de outra ordem. Isto está presente tanto nos objetos artesanais 

quanto em obras de arte. “Bons e maus artesãos existem. Bons e maus artistas também 

existem. Tanto eruditos quanto populares” (LIMA, 2003, 7). 

Em Coqueiro Campo, tais transformações socioeconômicas advindas direta ou 

indiretamente do trabalho artesanal podem ser observadas principalmente no espaço de 

morada das artesãs. Devido ao trabalho do projeto Turismo Solidário3, um trabalho de 

receptivo rural, através do qual as mulheres que se inscreveram puderam fazer um curso 

para aprender as necessidades e a melhor forma de receber o turista, além das 

adequações de infra-estrutura necessárias para se inserir no projeto. Este trabalho tem 

levado muitos turistas, e principalmente estudantes à região. Muitas famílias, com o 

dinheiro adquirido através do artesanato e do trabalho sazonal dos maridos, têm 

buscando construir casas mais “modernas” para receber os turistas. Contudo, vale 

salientar que os valores culturais que o turismo atual valoriza, não são as casas de 

alvenaria que se tem nas cidades, mas sim as casas de pau-a-pique que essas pessoas 

moram. E muitas delas devido ao trabalho dos maridos e filhos nas grandes cidades, que 

trazem de lá também outros valores culturais, estão deixando seus “recantos do barro” 

para morar nas casas “frias” de alvenaria. Buscam um conforto, com certeza, mas um 

conforto relacionado à cultura citadina, que é totalmente diferente dos valores reais do 

seu lugar.  
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Além destas questões, o artesanato também tem marcante presença na promoção do uso 

sustentável de matérias primas para as artes criadas, com o incentivo a utilização de 

materiais recicláveis, economia de energia e poder de influência na sociedade com 

trabalhos que retratam a degradação ambiental e conscientizam as pessoas a 

preservarem os recursos naturais tão ameaçados do nosso planeta.  

 

Considerações Finais 
 

Percebemos que a diversidade sociocultural é o conceito mais adequado para 

compreender o espaço do Vale do Jequitinhonha, sobretudo as comunidades de 

Coqueiro Campo e Pinheiro. Devido a esta diversidade, que em parte é compreendida 

pelo seu processo de formação histórica que envolveu vários povos e culturas, podemos 

ainda observá-la nas manifestações culturais, nas práticas religiosas, no saber fazer e no 

amor à terra, que apesar de todas as dificuldades impostas pelas condições físico-

geográficas,  se manem como uma característica forte dessas populações. Essa relação 

com o lugar é revelada pelo retorno das famílias que saem em busca de trabalho, com o 

objetivo, em muitos casos, de agregar uma renda para se manter no Vale. Desse modo, 

as estratégias de reprodução social desses grupos rurais estão intrinsecamente 

vinculadas às suas raízes campesinas, baseado na venda do excedente, na produção do 

artesanato, no usos sustentável das matérias primas, na religiosidade, nos seus 

conhecimentos sobre o tempo meteorológico, animais, técnicas de trabalho, etc. e que 

são passados de geração em geração, preservando, assim, um saber popular de 

significativa importância para a manutenção de sua sociedade. 

Notas 

__________ 
1O “pelador” é um nome local para áreas onde o solo perde todo o revestimento de vegetação e 
gramíneas. São decorrentes do excesso de uso da terra por pastagens ou atividades agrícolas por períodos 
prolongados, e em decorrência do baixo índice pluviométrico não ocorre renovação espontânea das 
mesmas (JESUS, 2007). 
 
2HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. (tradução Tomaz Tadeu da Silva, Guaracira 
Lopes Louro). 11. Ed. Rio de Janeiro: Ed. DP&A, 2006. 
 
3
“O Programa Turismo Solidário consiste em uma inovadora modalidade de Turismo, onde o turista irá 
conhecer a potencialidade que o Vale do Jequitinhonha e Norte de Minas têm escondidos em sua pobreza 
e sofrimento causados pelas mazelas sociais e econômicas. O programa consiste em despertar no turista 
solidário um sentimento humanista, para ajudar diretamente no desenvolvimento da região, além de 
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conhecer suas belezas naturais como grutas, cachoeiras, rios, montanhas, vales e veredas que em outro 
lugar com certeza não se encontrarão juntos e também suas belezas culturais como o folclore peculiar e 
característico da região e o artesanato que é reconhecido mundialmente. O turista solidário será 
contemplado também com diversos quitutes e doces preparados por uma das melhores e mais saborosas 
culinárias do país” (http://www.turismosolidario.com.br/interna.php?area=1). 
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