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Editorial

Não por acaso, esta Liberto começa no
campo. Dados do relatório Conflitos no
Campo Brasil, organizado pela Secretaria
Nacional da Comissão Pastoral da Terra,
mostram que, entre 2010 e 2011, o número
de conflitos no campo saltou de 1.186 para
1.363. Ainda mais significativo foi o aumento
dos conflitos por terra, que passaram de 853
para 1.035 em 2010. Também neste período,
as ameaças de morte cresceram 177,6%,
chegando a contabilizar 347 ocorrências.
Mais que números, estes valores representam

vidas. Vidas que são ameaçadas diariamente
em um território de instabilidade e de
negação do direito à terra.
Trazemos em nossa matéria de capa o
desenvolvimento de políticas públicas para
manter a juventude no meio rural – foco de
programas como o ProJovem Trabalhador,
no qual o Instituto Pauline Reischtul é uma
das entidades contratadas pela Secretaria
de Estado de Trabalho e Emprego para a
execução de ações (página 6). O Programa
é importante não apenas para a geração
de renda no campo, mas para a promoção
de ações que permitam que os filhos dessa
luta possam se estabelecer e crescer neste
território. Tendo em vista esses objetivos
o IPR, por um convênio com o Instituto
de Desenvolvimento do Norte e Nordeste
de Minas Gerais (IDENE) e através do
Programa Água Para Todos, coordena
também um projeto que capacitará 1.420
famílias para a construção de cisternas de
consumo humano na região do Norte de
Minas (página 8). É do campo também que
vem o clamor por justiça para o Massacre de
Felisburgo, um dos mais terríveis episódios
do tão sangrento conflito rural brasileiro
(página 36).
Chegando aos territórios urbanos, esta
edição da Liberto também visita os espaços
vividos pelas comunidades quilombolas em
Belo Horizonte e a luta pela reafirmação de
sua ancestralidade através da legalização
e institucionalização de seus territórios
(página 17). E se por um lado os muros da

cidade ajudam a criar territórios de exclusão,
escancaram também os discursos que se
inscrevem sobre tijolos e reboco (página 22)
e servem como pontapé para a formação
de redes que são articuladas para combater
as muralhas do preconceito – é o caso da
RUDS, Rede Universitária de Diversidade
Sexual de Minas Gerais (página 26).
Reafirmamos, nesta travessia por diferentes
temas, visões e territórios, o nosso desejo
de contribuir para diminuir disparidades e
promover o reconhecimento simbólico de
populações sempre colocadas às margens.

Foto: Cristiano Quintino

Nossa identidade é também uma identidade
territorial na medida em que a construção
desta identidade transpassa ou parte do
próprio território, afirma o geógrafo e diretor
do Núcleo de Estudos sobre Regionalização
e Globalização da Universidade Federal
Fluminense, Rogério Haesbaert da Costa.
A primeira ideia que tivemos para o tema
dessa edição da Revista Liberto era tratar
da delicada e urgente questão dos conflitos
pela terra no Brasil. Pesquisando sobre o
assunto, nos deparamos com o conceito
de território. Entendemos que a luta – ou
as lutas – por justiça social são, por fim,
uma disputa por territórios econômicos,
políticos, simbólicos e culturais negados aos
grupos mais vulneráveis de nossa sociedade.
E é essa a luta diária do IPR e nossa razão
primeira de existir. Território, talvez, seja
o tema definitivo dessa publicação. Tendo
isso em mente, nas páginas que se seguem,
lançamos um olhar sobre temas que habitam
uma mesma geografia imaginária de luta por
reconhecimento, representatividade e justiça.

Pedro Moreira
Presidente
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De volta para a
nossa terra
O país ainda não tem uma política nacional consolidada para jovens de
áreas rurais - um dos maiores desafios é oferecer oportunidades para
que eles permaneçam ou voltem a viver no campo
por Sâmia Bechelane
Eles somam pouco mais de oito milhões de
pessoas no Brasil hoje, representam 27% de
toda a população que vive no campo e são
apontados como os principais responsáveis
pela continuidade da agricultura familiar no
país. São presença marcante em pequenas
propriedades agrícolas, áreas canavieiras e
assentamentos rurais. Apesar de somar mais
de um quarto dessa população, a carência de
políticas públicas abrangentes e específicas
para a juventude rural é consenso entre
governo, especialistas e movimentos sociais.
Os desafios vão desde a garantia de direitos
sociais básicos, como educação, saúde e lazer,
até a oferta de condições de emprego e renda
para que o jovem permaneça no campo.
No final dos anos 1990, as políticas
implementadas pelo Governo Federal,
em sua maioria ligadas ao Ministério da
Educação, do Desenvolvimento Agrário e
do Desenvolvimento Social1 , passaram a
abarcar esse segmento, mesmo não sendo
direcionadas exclusivamente a ele. Somente
na década seguinte a população de 15 a 29
anos passou a receber atenção especial na
elaboração de programas e ações. Um marco
desse processo foi a criação da Secretaria
Nacional de Juventude, em 2005, após a
recomendação de um Grupo Interministerial
dedicado a fazer um diagnóstico da
juventude brasileira e dos programas e ações
voltados a ela. Naquele mesmo ano, foram
criados também o Conselho Nacional de
Juventude e o Programa Nacional de Inclusão
de Jovens, o ProJovem, que hoje se divide em
quatro modalidades: Urbano, Adolescente,
Trabalhador e Campo.
1 O Programa Nacional de Educação na Reforma
Agrária (PRONERA), do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA); o
Projeto Agente Jovem de Desenvolvimento Social
e Humano, do Ministério do Desenvolvimento
Social; e o Programa Brasil Alfabetizado, do
Ministério da Educação.
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Plantar e colher
Quando se fala em juventude do campo
hoje, é impossível não associá-la ao êxodo
rural. Insatisfeitos com as condições de vida,
milhares desses jovens migram todos os
anos do campo para a cidade em busca de
uma estabilidade financeira que os centros
urbanos parecem oferecer. “A agricultura
familiar não tem conseguido segurar essa
juventude no campo”, reflete a militante do
Levante Popular da Juventude, em Montes
Claros, Olívia Dias Leal, que realiza trabalhos
de base junto a jovens da cidade. Para ela, a
permanência da juventude camponesa em
suas terras é uma das principais bandeiras
dos movimentos sociais, com atuação
destacada no meio rural, como é o caso do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST), e do Movimento dos Atingidos
por Barragens (MAB).
De fato, um dos principais obstáculos
apontados para a permanência dos
jovens no campo é o acesso à terra. Hoje,
uma das linhas de atuação do Programa
Nacional de Fortalecimento da Agricultura
Familiar (PRONAF), do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, concede linhas de
crédito a jovens agricultores com idade entre
16 e 29 anos – o chamado PRONAF Jovem,
a fim de contribuir com os custos do plantio
em pequenas áreas. O articulador estadual
da Pastoral da Juventude Rural no município
de Espera Feliz, em Minas Gerais, e também
agricultor de café e hortaliças, José Maria
da Silva, aponta que o acesso das juventudes
do meio rural a essas políticas ainda é bem
difícil. “O excesso de burocracia faz com que
muitos desistam”, pontua ele, que chama a
atenção, também, para a baixa quantidade de
jovens que acessam o Programa.
Segundo dados da Secretaria Nacional de
Juventude, até o ano de 2010 o PRONAF
Jovem atendeu 24.717 jovens, o equivalente a
apenas 0,3% dos jovens que habitam o meio
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rural no país. Para a concessão do crédito, é
necessário que o interessado tenha concluído
ou esteja cursando centros familiares rurais
de formação por alternância, escolas técnicas
agrícolas de nível médio ou estágios de
formação profissional. O financiamento
para o PRONAF Jovem é de até 15 mil reais,
com juros de 1% ao ano. Além da parcela
do financiamento, que deve ser paga em até
12 anos, aqueles que compram um pedaço
de terra também devem arcar com seu
financiamento, o que, na prática, se converte
em mais uma dívida. A Pastoral da Juventude
Rural reivindica o aumento do limite para
até 20 mil reais e taxa zero de juros. Também
pedem que o governo garanta a capacitação
desses jovens. “Nós queremos a terra e
queremos produzir”, resume José Maria.
Se as políticas públicas nem sempre são
eficazes, muitos movimentos sociais tocam
suas próprias estratégias para possibilitar
a permanência dos jovens no campo. Em
Espera Feliz, a Pastoral da Juventude Rural
estabeleceu parcerias com a cooperativa
local e com a Cáritas2 para desenvolver a
apicultura no campo. “Temos cerca de 12
jovens trabalhando em conjunto. Metade da
renda obtida com a venda do mel fica para
eles, metade fica para o projeto”, explica José
Maria, que estima que haja cerca de 500
jovens da área rural beneficiados pelas ações
da Pastoral no município. Um dos esforços
da PJ Rural é colocar a juventude do campo
em contato com diversas entidades no campo
e na cidade, entre sindicatos e associações,
criando uma rede de solidariedade junto aos
2 Vinculada à Igreja Católica, a Cáritas Brasileira
é uma entidade que atua pela defesa dos
direitos humanos, da segurança alimentar e
do desenvolvimento sustentável solidário. Foi
fundada em 1956 e faz parte da Rede Cáritas
Internationalis, presente em 165 países e
territórios.

jovens do campo. Para José Maria, muitas
vezes eles migram para a cidade em busca
de um salário mínimo. “Mas no campo, se
trabalhar bem, dá pra tirar bem mais que
isso”, destaca.

Direitos no campo
Além dos problemas ligados à terra, outras
dificuldades se colocam para as juventudes
que vivem no meio rural. “Em Espera
Feliz, nos fins de semana os jovens vão
para a cidade e ficam no calçadão tomando
cerveja. Não temos campos de futebol ou
outras festinhas para eles, por exemplo.
Reivindicamos um cinema rural, que tem que
ser feito via Prefeitura”, afirma José Maria.
Para Olívia, do Levante Popular da Juventude,
em Montes Claros, são poucos os meios de
socialização desses jovens “que não sejam o
boteco ou a Igreja”.
José Maria aponta que a educação formal se
distancia cada vez mais do cotidiano desses
jovens. “Estão fechando as escolas rurais e
levando os jovens para estudarem nas cidades.
É um contexto totalmente diferente”, observa.
Os conteúdos são muito voltados à vida na
cidade, o que contribui para desestimular a
permanência no campo: “a luta é para incluir
a realidade desses jovens”, ressalta.
Em março deste ano, o Ministério da
Educação (MEC) lançou o Programa
Nacional de Educação no Campo
(Pronacampo), que promete apoio técnico
e financeiro para a implementação de uma
política de educação no campo às 76 mil
escolas rurais existentes. A ideia é atuar por
meio da formação de professores, educação
de jovens e adultos e educação profissional e
tecnológica. Também serão oferecidos cursos
de licenciatura a professores do meio rural,
contingente em que metade não possui este
título, segundo o próprio MEC.

Seminário Nacional
Entre os dias 21 e 24 de maio de 2012, a Secretaria
Nacional de Juventude realizou o I Seminário
Nacional Juventude Rural e Políticas Públicas em
Brasília. O evento é fruto do Grupo de Trabalho
de Juventude Rural da Secretaria, criado em 2011
com o objetivo de ampliar o diálogo entre governo e
sociedade civil no desenho de uma Política Nacional
com essa perspectiva. Participaram mais de 200
pessoas, entre representantes de organizações e
movimentos sociais, membros do poder público e
pesquisadores do tema.
Além de uma avaliação das atuais políticas
que contemplam as juventudes do meio rural,
o Seminário gerou 144 propostas de políticas
públicas, distribuídas em nove eixos temáticos. As
proposições chamam a atenção para a valorização
de comunidades e povos tradicionais, para a
garantia do direito à terra aos jovens agricultores,
para a necessidade de um marco regulatório do
trabalho assalariado no campo e para a ampliação
dos investimentos em políticas de educação e
formação superior no campo, a exemplo do recente
Pronacampo.
Por meio do GT de Juventude Rural, a Secretaria
Nacional de Juventude se comprometeu a contribuir
com a articulação entre os Ministérios para a
construção de uma política nacional de juventude
para os jovens que vivem no meio rural. Serão
analisadas propostas elaboradas no Seminário,
bem como aquelas retiradas sobre o tema nas duas
primeiras realizações da Conferência Nacional de
Juventude.
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Programa
Água Para Todos
Cozinhar, escovar os dentes, beber água. Para
famílias de baixa renda da zona rural localizadas
no semiárido brasileiro, não basta abrir a torneira
para executar estas tarefas corriqueiras. Com o
objetivo de universalizar o acesso e o uso de água
para populações carentes que não são atendidas
por este serviço público essencial – o fornecimento
de água –, foi criado o Programa Água Para
Todos. Coordenado pelo Ministério da Integração
Nacional, o programa faz parte do Plano Brasil
Sem Miséria e atua para garantir o amplo acesso
à água, tanto para o consumo quanto para a
produção de alimentos e a criação de animais,
possibilitando a geração de excedentes e ampliação
da renda familiar dos produtores rurais.
Para tornar isso possível, o programa prevê a
construção de cisternas de consumo e produção.
Permitindo a captação e armazenamento de água
da chuva, as cisternas representam uma solução
para amenizar os efeitos das secas prolongadas.
Com capacidade de até 16 mil litros de água,
suprem a necessidade de consumo de uma família
de cinco pessoas por um período de estiagem de
oito meses. A previsão é de que até 2014 sejam
construídos 750 mil sistemas de armazenamento
de água através do Programa.
Em um convênio com o Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas
Gerais (IDENE), o Instituto Pauline Reischstul
coordena o projeto que capacitará, até outubro
de 2013, 1.420 famílias para a gestão de recursos
hídricos, convivência com o semiárido e
recebimento de número equivalente de cisternas de
consumo humano nos distritos de Várzea Bonita,
São Joaquim e Pandeiros, localizados no município
de Januária, na região do Norte de Minas.
As famílias contempladas devem estar inscritas
no Cadastro Único para Programas Sociais da
Caixa Econômica Federal e ter renda igual ou
inferior a meio salário mínimo. Parte do processo
de realização do programa é o acompanhamento
dessas famílias e a visita às suas casas, como explica
o coordenador técnico do programa e diretor de
projetos do Instituto Pauline Reichstul, Arthur
Amaral Lauriano. Selecionadas as famílias, elas são
orientadas para o início do trabalho. Os moradores
de cada casa participam ativamente, desde a
escavação para a instalação da cisterna, e ajudam
os pedreiros no processo de sua construção. “Além
de orientarmos os moradores para que entendam a
cisterna, seu funcionamento e sua manutenção, são
ministrados cursos de gestão de recursos hídricos
e de saúde da família. São também formadas
lideranças que ajudam a mobilizar a comunidade”,
diz Lauriano. Ele destaca que o protagonismo da
família – que participa do curso, realiza a escavação
do local de construção da cisterna e dá assistência
ao pedreiro com oferta de mão de obra de servente
– é o que garante o sucesso do programa. “Essa
metodologia para construção da cisterna envolve e
forma a família para o uso da água. Assim, ao
invés de lutar contra a seca, o Água Para Todos
possibilita a convivência com o semiárido e tudo
que existe nele”, afirma o diretor do projeto.
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ProJovem Trabalhador em
Minas Gerais
Em Minas Gerais, o Instituto Pauline
Reichstul é uma das organizações que
executam o ProJovem Trabalhador Juventude
Cidadã, do Governo Federal. Através de
parceria com a Secretaria de Estado de
Trabalho e Emprego (SETE) de Minas Gerais,
o Programa tem por objetivo preparar jovens
de 18 a 29 anos para o mercado, por meio
da criação de oportunidades de trabalho,
emprego e renda para juventudes de áreas
urbanas. Junto a outras nove organizações
sociais, o Instituto foi contemplado pela
licitação da Secretaria para implantar
o projeto em 23 cidades do Vale do
Jequitinhonha e do Norte de Minas. Mas
optou por fazer diferente: em diálogo com
os movimentos sociais parceiros que atuam
no campo, principalmente o Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST),
decidiu ofertar a formação a jovens que
vivem em meio rural e em áreas rururbanas
dos municípios. Na avaliação de Luara
Colpa, assessora do Projovem Trabalhador
no Instituto Pauline, “a opção por ofertar
qualificação profissional para manter o jovem
no campo foi pioneira e democrática”.
O Instituto atende a 1400 jovens de 18 a
30 anos, distribuídos em 50 turmas. As
atividades são divididas em duas etapas.
Na primeira delas – a qualificação social,
com 100 horas/aula – são discutidos temas
como qualidade de vida, ética e cidadania.
A segunda é a qualificação profissional,
com 250 horas/aula. Cada turma conta
com um instrutor, responsável pela
formação profissional desses jovens, e um
mobilizador, que cuida de aspectos técnicos
e da formação. Ambos são indicados pelos
movimentos sociais parceiros. Os conteúdos
dessa formação vão depender da escolha
de cada assentamento, de acordo com as
opções oferecidas pelo arco ocupacional do
Projeto. A gestora do ProJovem Trabalhador
na SETE, Josefina Virgulino, comenta que
o tom da formação em Minas tem sido o da
agroecologia.

Luara conta que foram vários os desafios
encontrados pelo Projeto, que teve início em
julho. “Havia uma quantidade exorbitante
de jovens sem documentação e tivemos
que providenciá-la para que começassem o
projeto”, aponta. Outro desafio foi a evasão
dos jovens no começo das atividades, devido
ao período de colheitas. “Mas o diálogo
constante com os movimentos sociais
conseguiu ‘segurar’ esses alunos”, diz. Olívia
Leal, que também é assistente pedagógica
do ProJovem Trabalhador em cidades do
Norte de Minas, destaca que é permanente a
busca por métodos de aula mais dinâmicos
e criativos. Embora muito politizados por
conta da atuação dos movimentos, diz ela,
os jovens do campo não têm disciplina para
estudos convencionais. Josefina comenta que,
levando em conta os quase 15 mil jovens
atendidos pelo ProJovem em Minas, os
alunos do campo foram os mais frequentes e
os que mais pareceram valorizar o Programa.
Ao todo, a formação dura seis meses, e os
jovens recebem seis parcelas de 100 reais se
comprovada frequência nas atividades do
curso. Em dezembro de 2012, foi concluída
uma oferta do curso, e uma das metas do
Programa prevê a inserção profissional
desses jovens até fevereiro. “Muitos estão
ali para conseguir o certificado. Por ter
as chancelas do Ministério do Trabalho
e Emprego, da Secretaria de Trabalho e
Emprego, do Intituto Pauline Reichstul e da
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa
de Minas (Fundep), responsável pela gestão
dos recursos, ele abre muitas portas”, explica
Luara. Olívia comenta que o projeto tem
buscado parcerias com cooperativas e
associações que incorporem esses jovens,
mesmo sem a exigência da carteira assinada,
como acontece com o ProJovem Trabalhador
em áreas urbanas. Segundo Josefina, em meio
rural e no âmbito da SETE, essa é a única
qualificação voltada ao público jovem no
estado.
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No caminho
certo
Secretário de Estado de Trabalho e Emprego de
Minas Gerais realça o caráter inédito da realização
do ProJovem Trabalhador em assentamentos rurais,
programa do qual participa o Instituto Pauline Reichstul
em parceria com movimentos sociais do campo
por Sâmia Bechelane

“O ProJovem Trabalhador existe em todo o
país, mas Minas Gerais é o primeiro estado
do Brasil que está trabalhando o Programa
em assentamentos de terra”. A declaração foi
dada pelo secretário de Estado de Trabalho
e Emprego (SETE) de Minas Gerais, Hélio
Augusto Martins Rabelo, em coletiva de
imprensa realizada no dia 21 de dezembro
no SINE Santa Efigênia, em Belo Horizonte.
Ao apresentar os resultados da pasta em
2012, principalmente no que diz respeito
à qualificação profissional, o secretário
destacou o pioneirismo dessa atividade
junto a comunidades “tradicionalmente
esquecidas”, que incluem os jovens que
vivem no campo. O Instituto Pauline
Reichstul, uma das nove entidades
contratadas pela SETE para a execução do
ProJovem Trabalhador1 em Minas Gerais no
ano passado, optou por oferecer formação
profissional a jovens de assentamentos rurais
de 23 cidades do Vale do Jequitinhonha e
Norte de Minas. Ao todo, foram qualificados
cerca de 1500 jovens camponeses em
atividades como piscicultura, apicultura e
agroextrativismo (leia mais na reportagem
na página 6). Em entrevista à Revista Liberto,
Rabelo enfatizou a importância de políticas
1 O ProJovem Trabalhador foi criado pelo
Governo Federal em 2008, sob a responsabilidade
do Ministério do Trabalho e Emprego. Junto
ao ProJovem Urbano, Campo e Adolescente,
integra uma das principais políticas de inclusão
de jovens no país. O objetivo do ProJovem
Trabalhador é gerar emprego e renda e promover
a reintegração educacional a jovens de 18 a 29
anos. Os interessados devem estar desempregados,
cursando ou ter concluído o ensino fundamental
ou médio e integrar famílias com renda per capita
de até meio salário mínimo.

À frente da Secretaria de Estado de
Trabalho e Emprego de Minas Gerais,
o secretário Hélio Rabelo comemora a
experiência do ProJovem Trabalhador em
assentamentos rurais na área do IDENE:
em 2013, outras regiões do estado serão
contempladas

que viabilizem o trabalho do jovem em
terras que os pais “conquistaram com muita
luta”. Segundo ele, é intenção da SETE levar
o modelo a outros assentamentos rurais do
estado.

Foto: Secretaria de Estado de Trabalho e
Emprego de Minas Gerais

Até 2011, o ProJovem Trabalhador era
executado no estado pelo Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste
de Minas Gerais, o IDENE. Neste
ano, esteve sob a responsabilidade da
Secretaria de Estado de Trabalho de
Emprego, a SETE2 . Por que a mudança?
O IDENE trabalha questões relacionadas às
regiões do Jequitinhonha, Mucuri e Norte de
Minas, mas não é sua incumbência qualificar
[para o trabalho]. Quem faz qualificação
profissional, até mesmo por orientação do
Ministério do Trabalho, são as Secretarias
de Trabalho. E nós já trabalhamos com isso.
O nosso forte, além de trabalhar os postos
do Sistema Nacional de Emprego (SINE), é
a qualificação profissional através de vários
programas – inclusive, no âmbito do Programa
Travessia, nós temos o Travessia Renda. Então,
é normal que o órgão competente no estado
para realizar a qualificação profissional seja a
Secretaria de Trabalho. E quero lembrar: em
2012, executamos o ProJovem Trabalhador
somente na área de incidência do IDENE. A
partir do ano que vem, vamos colocá-lo em
prática em todas as regiões do estado.
2 A Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego
de Minas Gerais – SETE – foi criada em 2011.
É resultado de ações já desenvolvidas pela
Subsecretaria de Trabalho, Emprego e Renda,
órgão que integrava a estrutura organizacional da
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.
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Então a ideia é expandir a área
de abrangência do ProJovem
Trabalhador?
Sim, para todas as regiões do estado. Hoje há
cento e poucas cidades participantes3 , todas
na área do IDENE, que incorpora a região do
Jequitinhonha, do Mucuri, São Francisco...

Porque a região abrangida pelo
IDENE foi escolhida como “piloto” do
programa pela SETE?
Porque são as regiões mais carentes de
qualificação profissional. Mas, como a
qualificação foi feita naquela área por quatros
anos seguidos, agora optamos por trabalhar
em outras regiões do estado, como a Zona
da Mata, que também precisa de qualificação
profissional.

Dos cerca de 15 mil jovens qualificados
pelo ProJovem Trabalhador em
Minas Gerais no ano de 2012,
aproximadamente 1500 estavam
nos assentamentos rurais. Qual a
importância em se trabalhar com
jovens que vivem no campo?
Para nós é de grande satisfação termos
trabalhado com essa juventude. Nós víamos
que os pais desses jovens que moram em
assentamentos conquistaram a terra com
muita luta, às vezes até com mortes –
inclusive, vai ser julgado agora o assassino
de Felisburgo4 , o (Adriano) Chafik (leia mais
no Artigo na página 36). São pessoas que
lutaram, que conseguiram essas terras, e os
filhos foram morar com eles. Mas se forem
3 Em 2012, o ProJovem Trabalhador em Minas
Gerais atendeu a 107 municípios, todos situados
na região de incidência do IDENE.
4 No episódio conhecido como “Massacre de
Felisburgo”, ocorrido em 20 de novembro de 2004,
cinco trabalhadores sem-terra morreram e 20 ficaram
feridos depois do ataque de 17 pistoleiros a um
acampamento do MST na fazenda Nova Alegria, em
Felisburgo, região do Baixo Jequitinhonha. Adriano
Chafik, dono da área ocupada, é acusado de ser o
mandante do crime. A primeira audiência, agendada
para o dia 17 de janeiro de 2013, foi adiada pela
Justiça de Minas Gerais.
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oferecidos cursos em áreas que não têm nada
a ver com o assentamento no momento de
qualificá-los para o trabalho, o que acaba se
passando? O pessoal sai do assentamento
e vai trabalhar na cidade, para depois até
venderem a terra a grileiros, por exemplo.
Então nós queremos segurá-los. Já que eles
conquistaram essa terra, vamos colocar
esses jovens para trabalhar com o produto
de sua própria terra, como a apicultura e o
agroextrativismo. Ou mesmo se quiserem
produzir coisas diferentes: o artesanato,
por exemplo. Mas não queremos que eles
saiam de suas terras para trabalharem. Se
eles se qualificam como garçom, pedreiro
ou marceneiro, não haverá emprego no
assentamento. Não haverá matéria-prima
na terra em que eles vivem, então eles terão
que morar fora. E aí? A luta de seus pais
terá sido em vão. Nós queremos que essas
pessoas continuem trabalhando e tendo
dignidade com o trabalho dentro do próprio
assentamento. É um projeto inédito no
Brasil; Minas é o único estado que realiza
o ProJovem junto à juventude rural. E
queremos lembrar: os cursos acontecem
dentro dos assentamentos, mas estão abertos
a outros jovens que moram próximo a eles.

De que maneira essa experiência do
ProJovem em meio rural será levada a
outros assentamentos?
Será levada a todos os assentamentos do
estado! Ou melhor, não todos, já que não
temos capacidade, mas a onde pudermos.
Estamos conversando com os movimentos
sociais, tanto com o MST quanto com a
FETAEMG5 , para definirmos quais vão
entrar... Eu acredito que, dos 15 mil jovens
que iremos qualificar em 2013, pelo menos
três mil estarão em comunidades alternativas:
os quilombos e os assentamentos de terra.

No próximo ano também serão
atendidos 15 mil jovens em Minas
Gerais?
Sim.

Então o número de jovens qualificados
por assentamento vai diminuir, já
5 Federação dos Trabalhadores na Agricultura do
Estado de Minas Gerais.

que o Programa será levado a todo o
estado...
Na qualificação profissional, não
conseguimos chegar a tantas pessoas.
Em algumas regiões, não há mais alunos.
Estamos sofrendo desse problema; vários
cursos tiveram que ser cancelados. Nenhuma
entidade vai querer dar curso para cinco
pessoas, por exemplo. É que eles recebem
por hora/aula/aluno. Mas tem um detalhe
importante: a qualidade do ensino vai
aumentar muito. Hoje, paga-se R$ 4,60 por
hora/aula/aluno, e nós conseguimos com o
Ministério do Trabalho que, a partir de 2013,
sejam pagos R$ 10 a toda hora/aula/aluno
dos nossos cursos de qualificação. Isso é feito
com o objetivo de melhorar a qualidade dos
professores.

Existe alguma previsão de que a SETE
implemente outra política pública
voltada para a qualificação profissional
e/ou geração de emprego e renda aos
jovens do campo?
Tudo o que for necessário. Estamos
conversando com os movimentos; nós
atendemos, atualmente, à demanda que nos
foi proposta por eles. O que eles querem
hoje é praticar a economia solidária, então
estamos abordando esse tema com jovens de
alguns assentamentos, para que eles também
possam se inserir no mercado de trabalho
através do microcrédito. As demandas mais
urgentes são a qualificação e o trabalho de
economia solidária, as quais já estão sendo
colocadas em prática por nós.
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Ensai o

Pop de rua, arte e
ativismo
por Gustavo Bones, Fabiana Leite, e Rita Boechat

As fotos presentes neste ensaio são fruto de
um trabalho desenvolvido pelo Núcleo de
Arte e Ativismo do Espanca!, coordenado pelo
ator Gustavo Bones. A partir de processos
coletivos de investigação e experimentação,
os Núcleos de Criação do Grupo Espanca!
têm como proposta gerar trocas entre artistas,
aprofundando sua relação com a cidade de
Belo Horizonte. Afirma-se, assim, como um
espaço para a criação coletiva, o encontro entre
artistas e o intercâmbio de linguagens. Mais
que uma arte “sobre” a realidade, as ações do
Núcleo de Arte e Ativismo pretendem viabilizar
a arte “com” a realidade a partir do contato
entre um artista comprometido com seu tempo
e uma realidade social. Buscam-se a criação
artística como uma atitude inconformada com
as injustiças sociais, econômicas e simbólicas e
a ação ativista como uma resistência sensível e
poética: a própria execução do objeto artístico
como uma ação interessada na transformação
do mundo.

O CRPR e a pop de rua

Entre março e junho de 2011, o Núcleo de
Criação Arte e Ativismo realizou diversas ações
que colocaram em debate os acontecimentos
políticos e cotidianos da cidade. O fechamento
do Centro de Referência da População de Rua
(CRPR) de Belo Horizonte, questão apresentada
em uma das reuniões, inspirou não apenas este
registro fotográfico, mas um trabalho intenso ao
lado da população em situação de rua.

A População em Situação de Rua de Belo
Horizonte é alvo constante de preconceito e
intolerância, tanto por parte dos habitantes
da cidade quanto do poder público. Segundo
estimativa do Centro Nacional de Defesa dos
Direitos Humanos da População em Situação
de Rua (CNDDH) e Catadores de Material
Reciclável, há cerca de duas mil pessoas
morando nas ruas de Belo Horizonte. É uma

O CRPR de Belo Horizonte, fruto do
Orçamento Participativo de 1995, é um
equipamento público de acolhimento a pessoas
adultas em situação de rua. Desde sua criação,
o espaço tornou-se importante referência para
a organização pessoal e coletiva, além de um
suporte institucional para a construção do
projeto de vida de cada sujeito. O programa,
apesar de ser o principal mecanismo público
de apoio à População de Rua da cidade e de
ter sido considerado referência nacional em
políticas públicas para este grupo, não era
considerado prioridade para o governo. Ao
longo dos anos, sofreu com seu sucateamento,
o que culminou em ações de violência, como
o recolhimento de cobertores e pertences de
moradores de rua por fiscais da prefeitura. Por
fim, em 19 de março de 2012, teve seus serviços
integralmente suspensos sem qualquer anúncio
prévio.

população heterogênea, composta por pessoas
com problemas de saúde, abandonadas pelas
famílias, jovens imigrantes, desempregados,
idosos, dependentes químicos, ex-presidiários,
trabalhadores autônomos, etc. O mesmo
estudo apontou Minas Gerais como o
estado brasileiro com o maior número de
assassinatos de moradores de rua registrados
do país. Entre abril e agosto de 2012, 59
moradores de rua foram assassinados em Belo
Horizonte. No segundo semestre do mesmo
ano, a política urbana e social voltou-se para
colocação de cercas, arames farpados e “pedras
antimendigos” debaixo dos viadutos da cidade,
com o intuito de tornar esses lugares inabitáveis.
Cientes da urgência de novas políticas, o Fórum
da População de Rua de Belo Horizonte e a
Pastoral de Rua participaram do processo do
Orçamento Participativo (O.P.) em 2012, no
intuito de conquistar recursos para a construção
de sede própria do Centro Pop, na região
Centro-Sul, e de dois novos Centros nas regiões
Leste e Norte. Foram as propostas mais votadas
por sub-regiões no término do processo,
com uma delegação de 44 representantes e
44 suplentes. A partir deste envolvimento
com a população de rua e da necessidade
de pautar uma política consistente para a
mesma, Rita Boechat, do Núcleo Espanca!,
tornou-se delegada para o O.P. e, juntamente
com a delegação da população de rua, pôde
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participar ativamente das discussões em torno
das políticas públicas direcionadas para este
público.

O nome disso é rua
Alguns dos artistas que compõe o Núcleo já
haviam realizado um trabalho artístico com
a população de rua através do “Paisagens
Poéticas: o nome disse é Rua”, projeto que cria
intervenções urbanas no horizonte da cidade
desde 2010. Após o convívio com moradores
de rua, engraxates, carroceiros e familiares
de pessoas desaparecidas, o grupo de artistas
criou ações que buscavam, poeticamente,
uma reflexão acerca da cidade e das diversas
maneiras de habitá-la. Ações cênicoperformáticas foram executadas sem aviso
prévio com o objetivo de sensibilizar o olhar dos
passantes. Essas ações construíram uma relação
de cumplicidade entre o grupo de artistas e
muitos moradores que estão nas ruas, e esta
relação serviu como importante ponte para as
iniciativas do Núcleo de Arte e Ativismo.
A partir do fechamento do Centro de
Referência, o Núcleo visitou o prédio do CRPR
e conversou com a equipe que trabalha no
espaço, buscando entender melhor o contexto
em que ele se insere. Foram realizadas tardes
de conversas e ensaios fotográficos com a
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população de rua na Praça da Estação e no
Parque Municipal, além da mobilização de dois
Pop-Niques – piqueniques com a População de
Rua –, na Praia da Estação, e ampla divulgação
das ações nas redes sociais com o objetivo de
denunciar a postura arbitrária da Prefeitura
com o fechamento do Centro de Referência.
Fez-se coro às vozes que exigiam a imediata
reabertura do espaço e a criação de espaços
de convivência entre a Pop de Rua e outros
agentes sociais. O Centro de Referência voltou
a funcionar no mesmo local, porém com portas
fechadas e limite de atendimento a cem pessoas
por dia.
Acreditamos que a cidade deve ser, antes de
tudo, uma experiência. Uma experiência de
descobertas, sensibilidades e encontros. E que
a rua é onde essa experiência pode acontecer
de forma mais verdadeira, porque é necessário
estar aberto para o inusitado e o desconhecido.
A rua é o espaço onde podemos ser coletivos,
gregários, sensíveis a uma realidade social não
restrita ao conforto das casas e dos espaços
privados. Tentando amenizar o abandono, a
violência e o preconceito sofridos diariamente,
as ações realizadas pelo Núcleo de Criação em
Arte e Ativismo junto da Pop de Rua criaram
espaços de convivência e trocas simbólicas,
encontros íntimos e conversas francas entre
sujeitos criativos, sinceros e sensíveis.
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Quando tivemos a ideia de conversar e fazer fotos,
sabíamos exatamente o que não queríamos: reproduzir
as velhas e tradicionais imagens (pré)conceituosas das
pessoas que vivem nas ruas. Chegamos timidamente
com nossa câmera e fomos acolhidos com uma empatia
reveladora de uma abertura imediata para tardes
prazerosas de convívio e arte. Para fotografar, levamos
adereços de carnaval, porque além de querermos
produzir um ensaio lúdico, buscamos conectar nossa
ação com o atual significado desse movimento artístico
e cultural da cidade que se afirmou nos últimos anos
como uma festa orgânica, natural e de iniciativa
popular, mesmo sem qualquer regulamentação. Nos
fantasiamos com a população de rua e com ela nos
entregamos ao ensaio como moradores contemporâneos
de uma mesma cidade. O clique é de Fabiana Leite, a
composição, contudo, é coletiva.
Nos trabalhos que passamos a desenvolver, buscamos
a referência de outras produções, mas pouco se fala
da política elitista e excludente em voga na cidade. A
fotografia ajuda a descortinar a escrita que, ao invés
de buscar revelar uma “pessoa que existe” na sua
individualidade e trajetória, inscreve-a num corpo
sem história, numa máscara sem rosto. Uma lógica
perversa que induz o olhar à cristalização do morador
de rua como um signo – um signo-problema. Ao invés
de situá-lo como um cidadão com direitos a serem
garantidos através de políticas sociais inclusivas, ele
é tido como um obstáculo a ser superado com ações
excludentes e segregatórias.
Por isso, publicar este ensaio fotográfico realizado com a
população de rua de Belo Horizonte é uma alegria. É um
passo para a construção de caminhos novos e largos, no
qual se promova um outro olhar sobre a cidade.
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Q ui l ombo

O quilombo e
a cidade
Em Belo Horizonte, comunidades quilombolas lutam por
reconhecimento e direito à terra
por Jessica Soares

Festa de Sant’Ana, no Quilombo dos Luízes,
celebrada pelos descendentes da família da escrava
Anna Apolinária, é uma das marcas do forte laço
estabelecido com a ancestralidade negra e com o
espaço herdado.

Foto: Arquivo CEDEFES
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Eles estavam lá quando a cidade chegou.
Em 1895, os descendentes da escrava Anna
Apolinária e do senhor Manoel Luiz Moura,
todos de sobrenome Luiz, já moravam
às margens do córrego Piteiras, perto da
Fazenda Calafate1 , localizada no arraial que
acabara de ser decretado como a capital
mineira. Por ali, seis gerações da família
dos Luízes cresceram e assistiram às ruas
de concreto transbordarem os limites da
Avenida do Contorno e secarem a paisagem
ao redor: na década de 1970, como parte do
projeto de urbanização da cidade, o Piteiras
foi drenado e tapado para a passagem da
atual Avenida Silva Lobo.
“Eles costumam dizer que não chegaram
a Belo Horizonte, Belo Horizonte chegou
até eles”, afirma a coordenadora de projetos
sociais e técnica de pesquisa do setor
quilombos do CEDEFES2 , Agda Marina
F. Moreira. Uma realidade compartilhada
pelos três quilombos localizados dentro do
perímetro metropolitano: Luízes, Mangueiras
e Mangos.

No meio do caminho...
A ancestralidade e o direito histórico não
bastaram para que a terra habitada pela
comunidade há mais de um século fosse
assegurada como propriedade da família. Os
cerca de setenta remanescentes do Quilombo
dos Luízes (também conhecido na região
do bairro Grajaú como “Vila Maria Luiza
Moreira”, nome da filha de Anna Apolinária)
reivindicam no Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
a titulação do território situado na zona
1 A área onde um dia esteve localizada a Fazenda
Calafate é hoje parte do bairro de mesmo nome,
na Região Oeste da capital mineira.
2 O Centro de Documentação Eloy Ferreira
da Silva - CEDEFES é uma organização não
governamental, sem fins lucrativos, filantrópica,
de caráter científico, cultural e comunitário, de
âmbito estadual, que tem como objetivo promover
a informação e a formação cultural e pedagógica,
documentar, arquivar, pesquisar e publicar temas
do interesse do povo e dos movimentos sociais.
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oeste da cidade, que há 118 anos serve como
local de moradia, produção, reprodução e
celebração da vida comunitária e religiosa.
O Núcleo de Estudos de Populações
Quilombolas e Tradicionais da Universidade
Federal de Minas Gerais (NuQUFMG) realizou em 2008 os Relatórios
Antropológicos de Caracterização Histórica,
Econômica e Sociocultural das comunidades
dos Luízes e do Quilombo de Mangueiras3 .
Os relatórios fazem parte do processo de
regularização fundiária dos territórios
destas comunidades. São constituídos por
estudos que têm por objetivo apresentar sua
caracterização social e cultural, visando à
compreensão dos traços da identidade social
e da territorialidade. Apesar do processo
encaminhado há quatro anos, o INCRA
ainda não concedeu às comunidades a
titulação da terra. A demora é problemática
no caso de Luízes, pois parte da área
demandada foi ocupada irregularmente. “A
comunidade conta que foi um processo de
expropriação de seu território - alguns casos
até com violência”, relembra o sociólogo
membro do NuQ e sócio do CEDEFES,
Alexandre Sampaio.
“O espaço ocupado pelos Luízes sofreu
muitas mudanças em função da rápida
expansão urbana e das pressões exercidas
pela especulação imobiliária a partir da
abertura da Avenida Silva Lobo. Disso
resultou gradativa diminuição de sua
extensão, movida por uma sequência de
invasões forçadas e transações comerciais
irregulares, das quais buscaram se defender
sem muito êxito. Além disso, as situações de
discriminação racial e econômica também
se multiplicam contra os moradores do
quilombo, alimentando uma relação marcada
pela contradição e pelo conflito de interesses
com a sociedade envolvente, traduzida na
forma da acirrada disputa pelo espaço”,
3 Mangos, a terceira comunidade quilombola
de BH, formada em volta de um terreiro de
candomblé, ainda não possui relatório referente
ao seu território – a área foi considerada de risco e
os seus membros transferidos para um abrigo no
início de 2012.

descreve o documento do Núcleo.
A disputa territorial se acirra também para os
remanescentes de Mangueiras, descendentes
do casal de lavradores negros Cassiano e
Vicência. Localizada às margens da MG20, rodovia que liga os municípios de Belo
Horizonte e Santa Luzia, a comunidade,
constituída hoje por 19 famílias, já no
século XIX utilizava as terras às margens
do Ribeirão do Isidoro para sustento e
reprodução do seu modo de vida. Do
território que um dia chegou a 387 mil
quilômetros quadrados, hoje restam 17 mil,
reivindicados junto ao INCRA, sendo que
atualmente a família restringe suas atividades
a apenas dois quilômetros deste espaço.
Mangueiras permanece, até o momento,
cercada pela vegetação densa da última
fronteira verde da capital. A condição
rurbana, em que o sustento é provido tanto
pelo trabalho informal na cidade quanto por
criações e cultivos que remetem às práticas
dos ancestrais, torna a comunidade alvo
de preconceito. “A comunidade tem sido
discriminada por sua identidade étnica e pelo
fato de não se integrar completamente aos
modos de vida urbanos. O fato de residirem
em uma área de muita mata foi por muito
tempo motivo de chacotas, chegando o grupo
a ser classificado por alguns vizinhos como
‘bichos do mato’”, relata o documento do
NuQ. A pressão também é geográfica: se até
alguns anos atrás as ocupações desordenadas
na região do Isidoro ameaçavam o espaço do
quilombo, a comunidade enfrenta agora a
chegada do “progresso”.
A implantação da Cidade Administrativa
Presidente Tancredo Neves, a construção
da Linha Verde e a transformação do
aeroporto de Confins em terminal industrial
transformaram o chamado Vetor Norte
em uma área de interesse imobiliário. De
“vazio” circundado por bairros populares,
como Ribeiro de Abreu, Tupi-Mirante e
Zilah Spósito, a região passou a ser o novo
eixo de desenvolvimento metropolitano
(ver “Novos parâmetros para a ocupação”, na
página 20). O escritório do ex-prefeito de
Curitiba e ex-governador do Paraná Jaime
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Foto: Arquivo CEDEFES

O Quilombo Mangueiras, localizado às margens da MG-20, é constituído hoje por 19 famílias. No
século XIX, a comunidade já utilizava as terras às margens do Ribeirão do Isidoro para sustento e
reprodução do seu modo de vida.
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Novos parâmetros para a ocupação
Por meio de uma lei especial, aprovada dentro da
reforma da Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso
do Solo, e do Plano Diretor de BH, em 2011, o
poder público alterou os padrões de urbanização
da última área verde da cidade. Com o respaldo
da lei, a Prefeitura coordenará, com a participação
de empreendedores, medidas para “melhorar a
infraestrutura, serviços básicos e a preservação
ambiental” na região do Isidoro, sob o argumento

Lerner foi contratado por duas construtoras
para elaborar o plano diretor da Granja
Werneck – trecho que corresponde a um
terço do Isidoro, com área de 10 quilômetros
quadrados, superior à do perímetro da
Avenida do Contorno. A Direcional
Engenharia e a Rossi Residencial formam
um consórcio com os proprietários da área,
os herdeiros do médico Hugo Furquim
Werneck, que pretendem iniciar na Granja
Werneck a construção de um novo bairro de
BH4 .
Mas, no meio deste novo bairro planejado,
existe um quilombo. Os mangueirenses,
inicialmente desconsiderados no processo,
passaram a negociar com a empresa. Com o
processo de titulação do território ainda em
tramitação no INCRA, os empreendedores
só consideram parte do quilombo os dois
quilômetros habitados pela comunidade, e
não a área total em processo de titulação.

Geografia da tradição
“Quando uma comunidade quilombola
perde a terra, perde também a identidade
como quilombola. Perde os cultos, as
tradições, os espaços para as plantações. Ela
perde o interesse em ser comunidade”, disse
Luzia Sidônio, ex-presidente da Associação
Quilombola Luízes, em depoimento ao
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico (IEPHA). A relação com o território
4 A previsão é que o empreendimento ocupe
uma área de 3,5 quilômetros quadrados. Como
contrapartida imposta pelo poder executivo
municipal, a empresa é responsável por construir
também um centro comercial, equipamentos
públicos (como postos de saúde, escolas e creches);
pela criação de dois parques e pelo empréstimo de
no mínimo três mil unidades habitacionais até a
Copa do Mundo de 2014, para abrigar uma Vila
Olímpica e hospedar jornalistas e turistas.
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de evitar que siga o exemplo dos bairros populares
vizinhos, Ribeiro de Abreu e Tupi, marcados por
ocupações irregulares. A Prefeitura muda assim os
parâmetros de ocupação: o Isidoro deixa de receber
casas, em terrenos de até mil metros quadrados,
para abrigar prédios em áreas de cinco mil metros
quadrados. Com as mudanças, a permissão para
construir salta de 16,3 mil para 72 mil unidades
habitacionais.

tem raiz na formação dessas comunidades.
A palavra “quilombo”, de origem Bantu,
significa acampamento ou fortaleza, mas ao
denominar as povoações de escravos fugidos
que se rebelavam contra a ordem escravista,
poderia ser melhor traduzida como “casa”.
Em Minas Gerais, a maior parte das
comunidades se formou após o decreto de
abolição da escravidão em 1888. “Quando
o decreto foi expedido, grande parte dos
negros não tinha mais onde ficar, não havia
trabalho e não havia perspectiva de integração
à sociedade brasileira. Assim, muitas famílias
migraram para os grotões, para as terras
desabitadas ou para as margens das fazendas”,
relata o pesquisador João Batista Costa no
livro Comunidades quilombolas de Minas
Gerais no século XXI - História e resistência,
organizado pelo CEDEFES em 2008.
O conceito de quilombo, tantas vezes
associado à ideia de marginalização e de
“fora da lei”, se ampliou. Mais que a origem
histórica, é a relação de seus integrantes com
o território (e seu uso e ocupação), com a
cultura de matriz africana e com a política que
os definem enquanto quilombolas5. “Buscase evitar a apreciação ingênua de que uma
identidade reivindicada recentemente só pode
ser legítima se puder demonstrar que ela já
era utilizada por séculos a fio (...) As tradições
– aquilo que é vivido como tradicional – são
também resultantes de respostas a contextos
históricos contemporâneos”, afirmam no
relatório os pesquisadores do Núcleo de
5 Segundo o Decreto Federal 4887/2003,
comunidades remanescentes de quilombo são
caracterizadas como: “grupos étnico-raciais,
segundo critério de auto atribuição, com trajetória
histórica própria, dotado de relações territoriais
específicas, com presunção de ancestralidade
negra relacionada com a resistência à opressão
histórica sofrida” (Art. 2º).
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Mangueiras permanece, até o momento,
cercada pela vegetação densa da última
fronteira verde da capital.

Foto: Arquivo CEDEFES

Estudos de Populações Quilombolas e
Tradicionais da UFMG.
O maior desafio apontado hoje é o
reconhecimento e respeito de seus
territórios. A invisibilidade social e a
desigualdade de acessos (à justiça, ao poder
público e às políticas públicas) fazem com
que os quilombolas sejam excluídos do
direito à cidade. “O poder público, de forma
geral, tem dificuldades em compreender
e atuar junto a estes territórios que são
coletivos, pertencentes a um grupo, mas não
são públicos”, aponta o documento do NuQ.
Dados da Secretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial (Seppir)
registram hoje 214 mil famílias quilombolas
em todo território nacional, das quais
75,6% vive em situação de extrema pobreza.
Esses números podem ser ainda maiores.
O CEDEFES estima que a população
quilombola, somente no estado de Minas
Gerais, seja de aproximadamente 110 mil
indivíduos, distribuídos em cerca de 500
comunidades6 .

Direito Quilombola
Em 20 de novembro de 2012, data em que se
comemora nacionalmente o Dia da Consciência
Negra, a Presidenta Dilma Rousseff anunciou a
ampliação do Programa Brasil Quilombola. O
programa, que passará a contar com ações do
Brasil Sem Miséria, terá três eixos de atuação:
regularização fundiária, acesso à terra e inclusão
produtiva, e ações sociais. O Ministério do
Desenvolvimento Agrário divulgou chamada
pública com objetivo de atender, ainda em 2012,
4,5 mil famílias quilombolas em situação de
extrema pobreza nos estados de Alagoas, Goiás,
Maranhão, Pará e Piauí, com investimento total
de R$ 11,2 milhões.

Os direitos das Comunidades Quilombolas
e os procedimentos administrativos para a
regularização fundiária e acesso às políticas
públicas estão assegurados no Artigo 68º, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias,
e nos artigos nº 215 e nº 216, ambos da
Constituição Federal, na Convenção nº 169
da Organização Internacional do Trabalho
(OIT), no Decreto nº 4.887/2003, na Instrução
Normativa n° 49 do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (INCRA/
Ministério do Desenvolvimento Agrário), nas
Portarias nº 127 e nº 342 de 2008, e na Portaria
da Fundação Cultural Palmares n° 98/2007.

6 Destas, apenas 178 possuem o certificado de
reconhecimento emitido pela Fundação Cultural
Palmares.
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Pic hação

Construindo
territórios

Pichações inscrevem em muros, prédios e viadutos discurso que
reescreve a ordem da cidade

por Débora Rossi

Pintada como mero vandalismo pelo
discurso hegemônico, a pichação é chamada
pelos próprios pichadores (não sem um tom
de ironia) de “detona”. As pichações não
chegam a explodir edificações, mas abalam
as estruturas da sociedade dominante,
podendo desconstruir sua harmonia de
fachada e construir outros territórios –
territórios que vão além de sua natureza
física e incluem também dimensões
simbólicas e políticas que demarcam um
espaço constituído por relações de poder,
exercido não só pelo Estado, mas por
quaisquer sujeitos e grupos.
Reconhecida como um crime, a pichação,
por outro lado, também é vista como um
elemento importante da cultura urbana
brasileira e defendida como um ato político.
Estudioso do assunto, o geógrafo Marcos
Leandro Mondardo afirma que as pichações
demarcam territórios de resistências nas
cidades. “A pichação é normalmente vista
como um ato de transgressão à ordem, à
lei e até mesmo à estética das cidades. No
entanto, temos que atentar para o fato de
que a cidade, como qualquer outro espaço,
é uma produção de sujeitos hegemônicos
e subalternos. (…) Por isso, quando um
muro, uma fachada, um monumento ou
um viaduto é apropriado pela pichação ou
grafite, esses espaços se tornam territórios,
na medida em que são dominados por
uma expressão simbólica-cultural-artística
associada, em grande parte, a uma política
de transgressão e ou de reconstrução de
valores na sociedade”, argumenta o professor
da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
A pichação - ou pixação, na grafia adotada
pelos praticantes - é um tipo de grafismo
urbano ilegal endêmico no Brasil. Feita
à tinta, geralmente é monocromática e
fundamenta-se em letras estilizadas criadas
pelos próprios pichadores, compondo os
chamados “alfabetos”, usados nas “presas”
(pronuncia-se o “e” aberto), suas assinaturas.
Inscrições urbanas nesses moldes
começaram a aparecer nas cidades brasileiras
a partir dos anos 1980. Prolongada até
meados daquela década, a ditadura militar
(1964-1985) teve influência no surgimento
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da pichação. Além de ter recebido a herança
dos protestos contra o governo, seu estilo
único no mundo é reflexo indireto da
censura, que dificultou o contato com o
graffiti de Nova York, surgido na virada
dos anos 1960, coincidindo com os anos de
chumbo (1968-1974) por aqui.
“O graffiti brasileiro distingue-se do
cenário norte-americano e europeu
devido a um certo isolamento do país e à
dificuldade de obtenção de informações
durante as primeiras décadas de expansão
desta linguagem a partir da experiência
novaiorquina, da década de 1970,
principalmente antes do advento da internet”,
escreveu a doutora em arte Deborah
Pennachin na tese Subterrâneos e Superfícies
da Arte Urbana: uma imersão no universo
de sentidos do graffiti e da pixação na cidade
de São Paulo [2002 a 2011], defendida em
2012. Restrições econômicas, como ao uso
da tinta em spray, também estimularam
os brasileiros a criarem estilos e técnicas
próprios. “Dessa forma, o graffiti no Brasil
apresenta características específicas, podendo
ser entendido como fruto de um processo
antropofágico de assimilação do graffiti
norte-americano, baseado na improvisação,
na superação de limites e na quebra de regras
(…)”, completa a autora.

Cartografia reescrita
Concisas, as pichações muitas vezes
restringem-se a assinaturas. Quando muito,
são acompanhadas por siglas, as quais
costumam fazer referência a bairros ou
regiões de um município. Em sua economia
de texto, a pichação reescreve a cartografia
da desigualdade social. O filósofo Daniel
Mittmann reconhece que pichadores
sustentam esse discurso, não necessariamente
nas próprias pichações, mas em conversas.
“Sempre levantam o tom de voz para afirmar
que a pixação é uma prática cultural que
quer impacientar a sociedade, que busca
questionar a forma como a cidade é dividida
de forma desigual. Os pixadores (em geral,
salvo exceções) são os sujeitos que vivem
na borda da cidade, lá onde acaba o mapa
(social, cultural, político) urbano. Mas esses
sujeitos-pixadores não se limitam às bordas,

eles insurgem no centro, nas centralidades, e
mostram que existem”, afirma o professor da
rede estadual de São Paulo.
Em Belo Horizonte, quando da explosão
inicial da pichação, na primeira metade da
década de 1990, algumas das siglas pichadas
eram DP (Demônios do Planalto), DPC
(Demônios Pichadores da Cachoeirinha),
DNC (Desordeiros do Nova Cintra) e GZO
(Galera da Zona Oeste), conforme listou o
antropólogo Andrei Isnardis, na monografia
Pichadores e pichações na cidade de Belo
Horizonte, apresentada em 1995. O mapa
oficial da cidade também aparecia nas siglas
ZN, ZL e ZO, indicando as zonas norte, leste
e oeste da capital mineira. “Vale registrar que
não vimos nenhuma pichação acompanhada
da sigla ZS”, pondera o antropólogo,
referindo-se à região Centro-Sul da cidade,
onde se concentram os bairros mais ricos,
que, embora não “representados”, também
são origem de pichadores.

Pixo, logo existo
Antes de levantar a voz pelo direito à cidade,
o pichador dá um grito de existência. “O pixo
é a ação brutal de escrita e de (re)afirmação
de (re)existência de sujeitos que são a todo
o momento negados. Penso a pixação como
uma forma de resistência, ou melhor, de reexistência. É uma configuração encontrada
pelo sujeito para ele re-existir (um novo
existir, com fôlego e com linhas de fuga,
com criatividade). A lógica da propriedade
é negada, a lógica do centro-periferia é
questionada, a lógica do existir e aceitar a
forma que foi relegado à sua existência é
por esses pixadores posta à prova. Não é a
pixação uma forma de resistência ao poder
como pensam os marxistas e militantes da
esquerda tradicional. Ela é uma micropolítica
do cotidiano, uma fenda existencial, uma
disputa decalcada na lógica das subjetivações.
A pixação é uma ginástica política e ética”,
defende Mittmann.
Um dos responsáveis por propor a
micropolítica, o filósofo francês Gilles
Deleuze (1925-1995) escreveu que, ao pichar,
um sujeito diz “pertenço a ela (à cidade),
a ela estou ligado por uma extremidade de
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meu corpo, uma mão ou um pé”. A pichação
se faz, assim, no encontro do corpo com a
cidade. Numa perspectiva, além de micro,
biopolítica, o corpo é “(…) o ‘primeiro’
território de construção das relações e,
portanto de dominação e controle dos
indivíduos”, explica Mondardo.
GG, veterano da primeira geração da
pichação em Belo Horizonte que segue na
ativa, confirma esse caráter vital que pichar
tem para um pichador. “Pixando, defendo
um espaço que ninguém tira de mim. (...)
Vou pixar até morrer”, afirma. Talvez por isso,
apenas duas letras bastem em sua assinatura.

De baixo para cima
Um marco dos primórdios da pichação belohorizontina – considerado um abuso para
seus detratores, e um feito por praticantes
e admiradores – foi pichar o relógio da
sede da prefeitura, no centro da cidade,
com os dizeres “nossa geração rebelde”
acompanhando as assinaturas. Entre os
pichadores, têm mais “ibope” aqueles que,
além de “atacar” alvos emblemáticos, deixam
marcas em maior quantidade pela cidade e
nos lugares de difícil acesso, sobretudo os
mais altos.
Outra especificidade da pichação, a
verticalização “quebrou um cânone”
estabelecido pelo graffiti norte-americano,
segundo o estudante de artes visuais e
artista urbano André Machado. “Ali [em
Nova York] eram as composições do metrô,
horizontais, que eram bombardeadas com
as letras dos writters. Logo, o modelo para a
composição dos grafites de todo o mundo era
a horizontalidade, reafirmada pelos muros,
que passaram a dividir com os trens o título
de suporte preferencial. Com a pixação
brasileira, pela primeira vez o suporte da
arte urbana se verticaliza, acompanhando as
linhas dos prédios escalados pelos pixadores,
e esta novidade traz novos rumos a esta
cultura”, comparou, em palestra no seminário
Etnocídio, cultura e universidade, realizado
em outubro de 2012 no Centro Cultural
UFMG.
Em meio à intensa verticalização pela qual

Belo Horizonte e outras cidades do país
passam, arriscar-se para pichar o topo de
arranha-céus é mais que uma aventura ou
disputa pela inscrição mais alta – mesmo
sem o domínio dos “alfabetos”, é possível
ver ali uma crítica ao modelo de cidade em
construção. “O mais engraçado é que na
lógica do pixo, os burgueses que consomem
cultura, arte e todo um ‘blá blá blá’ de
produtos da indústria do entretenimento
é que são os analfabetos. Afinal, eles saem
de seus concertos, andam pela cidade em
seus carros blindados e seguem para a suas
casas-bunkers no subúrbio artificialmente
arborizado e não entendem nada, uma letra
sequer da pixação. Os pixadores querem
arrenegar-se dessa apreciação de cidadebunker”, comenta Mittmann.
Antípoda dessas fortalezas e território
da pichação, a rua não escapa a uma
transformação radical. A abertura de vias,
o alargamento de avenidas e o aumento de
viadutos no perímetro urbano, medidas que
priorizam o trânsito de carros, são outros
sintomas recentes do crescimento da capital
mineira. Acompanhando essas enormes
estruturas arquitetônicas e urbanísticas, a
pichação também tem alcançado grandes
dimensões. Um exemplo foram as assinaturas
Cossi e Gago pichadas, lado a lado, em toda
a extensão de um muro localizado em frente
a um shopping na BR-356, na zona sul da
cidade. “Com esse tipo de pixo, não precisa
fazer vários pra que percebam, então poupa
esforços”, justifica Gago.
Os “alfabetos” usados nas pichações
gigantes se aproximam do convencional e
são conhecidos como grapixo por usarem
recursos do grafite, como cores, sombras,
contornos e efeitos, numa estratégia adotada
para confundir a polícia, já que, segundo
a Lei Federal de Crimes Ambientais (nº
9605/1998), a pichação é crime e o grafite,
não. Um dos responsáveis por trazer o
grapixo de São Paulo para Belo Horizonte,
Gago afirma que os mineiros são mais
preocupados com o desenvolvimento das
letras. “Eu penso que aqui a pixação não é
padrão, como no Rio e até mesmo em São
Paulo. Aqui cada um faz o que imagina. A
competição não é só entre ser o que tem mais
ou o que faz mais alto. Comparamos letras,

criatividade”, diz ele, que acaba de estrear um
“alfabeto” inspirado em cifras musicais.

Terra de ninguém
Apesar de ocupar um muro de contenção
em espaço público, a pichação gigante de
Cossi e Gago, feita em 2011, foi apagada
rapidamente. “Pena que apagaram. Pô, fiquei
triste mesmo”, lamenta Gago. Mas ele sabe
como é estar do outro lado de um muro
pichado. “Eu nem reparava em pixação,
sabe, até um moleque pichar o muro da
casa da minha mãe, na Noroeste, perto do
[bairro] Padre Eustáquio. Fiquei bolado.
Aí foi que comecei a reparar na pixacão e
acabei achando interessante. Nisso, fui ao
centro com meu pai certa vez e vi aquela do
Cossi no Cine Brasil, achei demais. Tinha
uns 14, 15 anos”, conta ele, que hoje tem 28
anos. A pichação que tanto impressionou
Gago é considerada histórica em Belo
Horizonte. “Quando o Cine Brasil era
apenas uma ruína abandonada, logo acima
de um outdoor empoeirado de Coca-Cola,
alguém pichou ‘em cima de mim, só deus’.
Logo Cossi conseguiu superar a altura do
oponente e do refrigerante mais vendido”,
relata João Perdigão, que, em um artigo
publicado na edição de dezembro de 2012 do
jornal O Cometa Itabirano, refaz a trajetória
do pichador, preso desde junho passado.
Fazendo um trocadilho com uma outra
pichação feita por Cossi numa fachada na
avenida Amazonas –“Prenda-me se for capaz”
– Perdigão intitulou seu texto de Venda-me
se for capaz, numa alusão ao fato de que as
pichações em prédios, monumentos e outras
edificações públicas em Belo Horizonte
estariam à venda pelo município.
O ágil silenciamento destes registros,
no entanto, está em consonância com a
legislação belo-horizontina: a Lei 10.059,
de 2010, dispõe sobre a “Política Municipal
Antipichação”, que prevê a parceria da
prefeitura com empresas para recuperação de
espaços pichados em troca de publicidade.
Tal política, uma das medidas da crescente
privatização do espaço público, repete-se
em outras cidades brasileiras. “Observamos
um momento em que o capital, juntamente
com as prefeituras, coloca em prática uma
forma de regular os espaços públicos contra
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qualquer outra maneira de reprodução
de resistência, de vozes alternativas que
são grafadas na cidade. É claro que a
mercantilização dos espaços é uma lógica
hegemônica nas cidades. Temos que ver que
o capital controla quem deve transmitir as
mensagens, as ideias, que, obrigatoriamente,
devem servir à lógica mercantil”, afirma o
geógrafo Marcos Leandro Mondardo.
Apesar de também ser assediada por
empresas interessadas em lucrar com
sua estética, a pichação, para Mittmann,
ainda consegue sustentar sua força de
questionamento da ordem. “E friso, dentro
dessa ordem, a sagrada propriedade
(privada) e o espaço público (o qual é
sempre entendido como espaço de ninguém
e que, portanto, não deve ser usado)”.
Atendendo à demanda por um espaço
público sem pichações, o mercado já oferece
um verniz antipichação, que impede a
aderência da tinta, permitindo sua remoção
sem a necessidade de produtos químicos
ou solventes. Em Belo Horizonte, o verniz
já é utilizado em algumas edificações
públicas, como nos novos viadutos, no
Pirulito da Praça Sete e na Praça da Savassi.
Na recém-reformada sede da Imprensa
Oficial de Minas Gerais, o produto deu
uma textura brilhante à fachada do prédio
neoclássico do início do século XX,
localizado na Avenida Augusto de Lima.
“Antes da reforma, era uma das principais

‘agendas’ de pixação de Beagá, reunindo
grande quantidade de assinaturas, algumas
delas históricas”, lembra a estudante
universitária Ana Estrela, que vem se
dedicando à documentação da pichação
belo-horizontina desde 2011. Fotos feitas
por ela podem ser vistas no site Poesia da
Rua (poesiadarua.wordpress.com).
A “agenda atropelada” pela aplicação de
verniz antipichação na sede de um órgão
de imprensa, tida como um bastião da
liberdade de expressão, ilustra como “a
democracia flerta com sua manutenção
autoritária” quando se trata da pichação,
ideia sobre a qual a filósofa Marcia Tiburi
discorre no artigo Pensamento PiXação,
publicado na edição de abril de 2010 da
revista Cult. “Não é possível negar o direito
ao muro branco ou liso em uma sociedade
democrática, na qual está sempre em jogo
a convivência das diferenças. O direito
ao muro branco é efeito da democracia.
Mas a questão é bem mais séria do que a
sustentação de uma aparência ou de um
padrão do gosto. A pixação é também
um efeito da democracia, mas apenas no
momento a ela inerente em que ela nega a
si mesma. Ela é efeito do mutismo nascido
no cerne da democracia e por ela negado ao
fingir a inexistência de combates intestinos
e velados. A pixação é, neste sentido, a
assinatura compulsiva de um direito à
cidade”.
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RUDS

Territórios da
diversidade

Rede Universitária de Diversidade Sexual de Minas Gerais luta pela
inclusão social e cultural de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e
transexuais
por Raul Gondim, Militante da RUDS Minas
A hospitalidade sempre foi uma das
características mais reconhecidas de Minas
Gerais. O tradicional cafezinho com pão
de queijo, é marca registrada do jeitinho
mineiro de acolher quem vem de fora. Mas
um movimento de jovens espalhados por
Minas Gerais tem se perguntado: será mesmo
que a família mineira é tão acolhedora assim?
Esse movimento é formado atualmente
por nove coletivos de jovens que lutam
pela inclusão social e cultural de lésbicas,
gays, bissexuais, travestis e transexuais
(LGBT) na sociedade, sob o nome de Rede
Universitária de Diversidade Sexual de
Minas Gerais (RUDS Minas). Presente em
sete cidades mineiras, a RUDS Minas tem
criado verdadeiros territórios de resistência
em municípios e universidades que
reproduzem os valores de uma sociedade
ainda extremamente segregadora. A Rede
surgiu a partir da articulação política de dois
coletivos universitários que possuíam ações
de combate à homofobia e promoção da
cidadania LGBT: o Grupo Universitário em
Defesa da Diversidade Sexual (GUDDS!),
da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), e o Primavera Nos Dentes, da
Universidade Federal de Viçosa (UFV).
Os dois grupos mantinham uma parceria
que vinha desde 2008, ano de surgimento
do grupo da UFV. Na UFMG, o GUDDS!
já completava um ano de existência nessa
época.

Tecendo a rede
Mas somente em 2011, quando os
dois coletivos já possuíam trajetória e
reconhecimento em suas universidades, é
que foi possível vislumbrar que esta parceria
poderia gerar frutos maiores. “Tanto um
grupo quanto o outro já conhecia pessoas em
outras universidades de Minas Gerais que
achavam legal a ideia de criar um coletivo
como o GUDDS! ou o Primavera. Eram
amigos ou companheiros de militância
de outros espaços, como o movimento
estudantil e feminista. A gente sabia que
existia um potencial no estado. Mas não
sabia como organizar esse povo todo”, lembra
Caroline Lima, do grupo Primavera Nos
Dentes.
A solução surgiu através de um edital
lançado pelo Fundo de Iniciativa Comum,
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pertencente à RedEAmérica Brasil1. O edital
tinha por objetivo o fortalecimento de redes
de coletivos jovens, apoiando e financiando
ações que aumentassem sua visibilidade
e influência. Em parceria com o Instituto
Pauline Reichstul, o GUDDS! e o Primavera
Nos Dentes conseguiram a aprovação de
um projeto que lhes permitiu lançar um
sub-edital, agregando e financiando novos
coletivos no estado e criando, assim, a RUDS
Minas.
Um dos grupos que se aproximaram nesta
primeira fase foi o Urucum, de Lavras. O
grupo se formou quando lésbicas e gays
que militavam em outras organizações
estudantis da Universidade Federal de Lavras
também sentiram a necessidade de discutir
politicamente questões relacionadas a gênero
e sexualidade. O nome do grupo vem da tinta
natural utilizada por tribos indígenas, tanto
para se enfeitar como para se prepararem
para a guerra, mas também esconde uma
divertida e autossatírica referência: o nome
científico do urucum é bixa orellana.
“Inicialmente, vimos o edital como uma
oportunidade de conseguirmos recurso
para realizar nossas atividades planejadas.
O sentimento de constituir uma rede de
grupos universitários de diversidade sexual
foi surgindo aos poucos”, afirma um dos
integrantes do grupo, Thalles Martins.
Além do Urucum, foram selecionados
por meio do sub-edital o Grupo pela
Livre Orientação Sexual (GLOS), de Belo
Horizonte, o grupo Shama, de Uberlândia,
e o Mudd*Se, da Universidade Federal de
Juiz de Fora. Desde então, foram realizados
quatro encontros da RUDS Minas, durante os
quais se somaram à rede o coletivo Batalho,
de Mariana, o Diverges, de Alfenas, e o grupo
Odara, também de Uberlândia, totalizando
os nove grupos atuais.
Apesar de compartilharem os mesmos
objetivos, os coletivos da RUDS Minas
possuem especificidades relacionadas,
principalmente, aos territórios em que
1 A RedEAmérica articula esforços de fundações
e organizações empresariais interessadas em
encontrar novas e melhores formas de investir seus
recursos no desenvolvimento das comunidades
onde atuam. Criada em 2002, conta com 70
organizações em doze países da América Latina.

se localizam. A disputa territorial toma
ares de maior evidência, por exemplo, em
universidades marcadamente agrárias,
como as federais de Lavras e Viçosa. O
grupo Primavera Nos Dentes se deparou,
no ano de 2011, com o surgimento de um
autodenominado “grupo defensor do orgulho
heterossexual”. Com um nome que ironizava
o coletivo LGBT viçosense, o Calcinha Nos
Dentes criou um blog, espalhou cartazes
e distribuiu camisetas no campus da UFV,
demarcando que ali ainda vigoravam os
ideais da heteronormatividade.

“Normal”?
Dá-se o nome de heteronormatividade
ao sistema responsável pela distinção
e complementaridade ao qual foram
subordinadas as categorias de
macho e fêmea. De acordo com a
heteronormatividade, só é permitida a
constituição de relações maritais e sexuais
entre pessoas de sexo diferente, bem como
é dado a cada sexo um papel determinado
na sociedade. A homofobia poderia ser
compreendida como a reafirmação destes
valores heteronormativos e a aversão contra
as sexualidades dissidentes – homo, bi, trans.
São nesses termos que se travam as disputas
de poder entre conservadores e ativistas
LGBT, entre a heteronormatividade e a
diversidade sexual.
O coletivo Batalho, com atuação no campus
de Mariana da Universidade Federal de
Ouro Preto, vivencia de perto esta disputa
de territórios. Dividindo espaço com as
repúblicas estudantis que agitam a vida
social de Ouro Preto, o Batalho surgiu a
partir da denúncia de atitudes homofóbicas
decorrentes de trotes universitários
praticados nesses locais. No mais famoso
deles, o estudante que quiser garantir sua
entrada na república precisa carregar por
vários dias uma placa com um apelido que
lhe é “presenteado” e o nome da casa na
qual pleiteia vaga. Outras “brincadeiras”
envolvem simulação de sexo forçado, prendas
e humilhações que explicitem a subordinação
do calouro ao veterano da república. Os
gays são os que mais sofrem. “Até onde vai a
barbárie dessa lógica? A reprodução sexista
de ideias que segregam, humilham e, quase
sempre, excluem por critérios de ódio, ódio
às diferenças, ódio à vida”, questiona Izabella
Magalhães, do grupo Batalho.
Minas Gerais é hoje o estado brasileiro com
maior número de grupos universitários de
combate à homofobia, segundo levantamento
realizado na última edição do Encontro
Nacional Universitário de Diversidade Sexual
(ENUDS). O processo de cooperação mútua
e a troca de experiências entre os grupos têm
possibilitado o fortalecimento destes espaços
de resistência LGBT pelo estado, além de
propiciar a constante ocupação de novos
territórios. Através das ações da RUDS Minas,
a tradição da família mineira começa a abrir
espaço para a diversidade de pensamentos,
posturas e identidades. Os ideais da juventude
formada por gays, lésbicas, travestis e
transexuais começam a mostrar que uma
outra Minas Gerais é necessária e possível.

Fotos: Arquivo RUDS Minas
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Coletivo Batalho da Universidade Federal de Ouro Preto

GUDDS! da Universidade Federal de Minas Gerais

Foto: Gabriela Gasparotto

Grupo Primavera Nos Dentes da
Universidade Federal de Viçosa

I Mostra de Arte LGBT da
Universidade Federal de Viçosa

RUDS Minas na Marcha das Vadias 2

I Semana da Diversidade Sexual de Lavras - Política, Arte
e Cultura LGBT 2

Universidade Federal de Lavras no Dia Internacional de
Combate à Homofobia (17 de Maio)
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Pe rfil

O articulador
da resistencia

Frei e padre Carmelita, Gilvander Moreira tem como bandeira a defesa
dos direitos humanos – em sua mais recente luta, denuncia o uso
indiscriminado de agrotóxicos no interior de Minas Gerais
por Jessica Soares

Gilvander Luís Moreira nasceu em uma
família sem terra, no sítio de Pindaíba,
localizado em Rio Paranaíba, pequeno
município do centro-sul mineiro, em
1963. Quatro anos depois, já ajudava o pai
no trabalho na roça. A vida pesada com
enxada na mão só deixou que começasse a
estudar aos nove anos de idade. Mas antes
de aprender em sala de aula sobre a lenda
narrada pelos índios aos espanhóis, já sabia
sobre a promessa de El Dorado: o ouro que
buscavam eram as terras férteis, e o Novo
Mundo estava ali ao lado, no município de
Unaí. A família se mudou para lá em busca
de uma vida melhor, mas o que encontrou
foram mais dificuldades. “A gente trabalhava,
trabalhava e trabalhava, e no final da safra
o patrão levava metade do milho, do arroz
e do feijão. E a outra metade, que deveria
ser nossa, também era levada quase inteira,
porque a gente tinha contraído uma dívida
com o fazendeiro na época do plantio. Tudo
que eu pensava era ‘isso não é justo, isso não
é justo. Deus não quer isso’”, relembra.
Da terra em que plantavam o sustento, não
nasceu uma resposta para a injustiça vivida
por tantas famílias que sentem na pele a
crueldade do latifúndio, mas fez brotar em
Gilvander o desejo de mudanças. Olhando
para o passado, não tem dúvidas de que
sua vocação para entrar no seminário e a
vontade de estudar Filosofia e Teologia estava
intimamente ligada à vontade de lutar por
justiça. Gilvander acredita que o sentido da
vida está em contribuir para que as pessoas
sejam mais felizes. E não vê outra alternativa:
isso só será possível se todos tiverem seus
direitos humanos respeitados. Por isso, luta.
E sua luta não é uma só.

Pela luta unificada
Membro do Conselho Estadual de Direitos

Humanos de Minas Gerais e assessor da
Comissão Pastoral da Terra, acompanha os
movimentos do campo e principalmente do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST). Na cidade, participa da luta
daqueles que não têm moradia junto das
Brigadas Populares e das ocupações urbanas.
Reivindica a reforma agrária, a reforma
urbana, a reforma social. Suas bandeiras são
muitas, como acredita que deve ser.
Cita um exemplo para deixar clara sua
posição: em 2006, participou de uma
manifestação na porta da Cemig, uma
luta concreta do Sindieletro (Sindicato
Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria
Energética de Minas Gerais) que estava ali
reivindicando seus direitos trabalhistas e
melhores condições de vida. Junto deles,
estava também uma representação grande
do MST, do Movimento dos Atingidos Por
Barragens e do Sindágua (Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e
Distribuição de Água e em Serviços de Esgotos
do Estado de Minas Gerais). “Assim a luta
toma mais unidade. E aí vai se criando aquele
slogan, ‘mexeu com ele, mexeu comigo’.
Mexeu com as ocupações, mexeu comigo.
Somos Todos Eliana Silva, Somos Todos
Dandara, Somos Todos Sem Terra, Somos
Todos Negros, Somos Todos Índios, Somos
Todos Homossexuais. Os direitos humanos
devem ser respeitados em sua integridade”,
argumenta.
“Nós vivemos em um status quo
profundamente injusto. Então a única
forma de tentar construir uma outra
sociedade, mais justa e solidária, é animando
a desobediência civil, política, religiosa”,
afirma. Declarando-se discípulo de Gandhi,
Martin Luther King, Che Guevara e
Jesus de Nazaré, Gilvander defende que
fazer filantropia ou ajudar as pessoas na
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perspectiva da assistência social não é o
bastante. “É preciso solidariedade, mas ela
deve estar intimamente ligada à luta por
justiça. Precisamos fazer denúncias, dar
nomes aos bois, sermos concretos para que
sejamos contundentes. Lutar por justiça
significa incomodar quem está acomodado”,
diz. E este incômodo certamente existe.

De volta à Unaí
A primeira ameaça aconteceu há cerca de
15 anos, se não lhe falha a memória. Depois
disso, Gilvander foi ameaçado de morte
(“e de ressurreição”, como gosta de dizer)
numerosas vezes. O fato, que provocou
grande medo inicialmente, passou a fazer
parte de sua luta diária. “Primeiro você
treme. Depois esse sentimento passa, porque,
por um lado, também dá uma alegria – a
gente percebe que a nossa atuação não
está sendo em vão”, afirma. No último ano,
no entanto, as ligações anônimas foram
acompanhadas por uma ameaça permitida
pela Justiça.
Em janeiro de 2012, Frei Gilvander publicou
em seu canal no site de vídeos YouTube
um depoimento de Edivânia, funcionária
da Escola Municipal de Arinos, localizada
no noroeste de Minas Gerais. “Quando as
serventes estavam cozinhando o feijão, a
gente percebeu uma catinga muito grande.
Era o cheiro do veneno [agrotóxico].
Tivemos que jogar mais de trinta quilos de
feijão fora, porque não tinha condições de
ser consumido”, ela conta no vídeo. “E esse
feijão tem marca?”, pergunta no vídeo o
Frei, colocando em prática sua política de
dar nome aos bois. “Feijão Unaí”, responde
Edivânia. Para conseguir servir o alimento
como merenda aos alunos, a solução
encontrada é deixar de molho o feijão por um
dia, “porque se não a catinga é muito forte”.
O vídeo, intitulado O Feijão Unaí está
envenenado?, tinha tido menos de 600
acessos antes do dia 23 de junho de 2012,
data em que empresa Torrefação e Moagem
Café Unaí Ltda, proprietária do Feijão Unaí,
processou judicialmente Gilvander Moreira
por danos morais e os diretores do site
YouTube (que é propriedade da empresa
Google), por divulgação do material. O juiz
do Juizado Especial Cível da Comarca de
Unaí, responsável pelo processo, ordenou
prisão em flagrante dos representantes
legais do Google/Youtube caso não fosse
retirado o vídeo da internet dentro de cinco
dias, e a prisão também de Gilvander, sob
o argumento de crime de desobediência. O
prazo venceu dia 29 de outubro último e o
vídeo continua no ar, agora com quase 10.000
acessos.
“Eu fui criado no município de Unaí e
nós, Freis Carmelitas, temos paróquia no
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município. O que a gente percebe é que,
principalmente nos últimos dez anos, houve
um crescimento exorbitante no número de
pessoas com câncer1 . Ao mesmo tempo,
cresce o agronegócio e o uso de mão de
obra análoga a de escravidão. Foi por isso
que, em 28 de janeiro de 2004, quatro
fiscais foram mortos2 ”, afirma Gilvander.
“Cresce o uso de agrotóxicos e o número de
pessoas com câncer. Não precisa de muita
pesquisa científica para perceber que tem
uma relação intrínseca”, completa. Mas não
faltam pesquisas que comprovam os efeitos
nocivos do uso de agrotóxico (ver: “Contra
os agrotóxicos e pela vida”, ao lado) e apoiam
a denúncia feita pelo Frei, que teve seu
direito reiterado também pelos advogados
do Google. Em audiência pública, a empresa
apresentou seis páginas de defesa e recusouse a retirar o vídeo do site por entender não
haver ali nenhuma irregularidade – trata-se
de uma reportagem amadora, e os advogados
destacaram que a empresa rege-se pelo
direito à informação e de livre expressão.
Paralelamente, quase 300 pessoas,
movimentos e entidades já assinaram o
Manifesto Contra o Uso Indiscriminado de
Agrotóxicos e Contra a Criminalização de Frei
Gilvander3 . A luta também ganhou força: o
exagero de agrotóxicos no Feijão Unaí foi
discutido em 29 de novembro na reunião do
Conselho Nacional de Segurança Alimentar
e Nutricional, que contou com a presença do
Ministro da Secretaria Geral da Presidência,
Gilberto Carvalho. Frei Gilvander foi
também convidado para conduzir uma
palestra sobre Direitos Humanos e
Agrotóxicos no “Seminário de Direitos
Humanos do Semiárido: Construindo
uma Cultura de Direito”, realizado pela
Universidade Federal Rural do Semi-Árido
(Ufersa) entre os dias 4 e 6 de dezembro em
Mossoró, no Rio Grande do Norte. Segue
desempenhando o papel que julga mais
importante: o de articulador.
1 Segundo os dados apresentados na Ausculta
Pública que foi realizada em Unaí pela Comissão
Parlamentar, o município já registra cerca de 1.260
casos de câncer/ano a cada 100.000 habitantes.
A média mundial não ultrapassa 400 casos/ano a
cada 100.000 pessoas.
2 No Massacre de Unaí, acontecido no dia 28
de janeiro de 2004, quatro fiscais da Delegacia
Regional do Ministério do Trabalho foram mortos
por cinco jagunços em uma emboscada perto da
Fazendo Bocaina. Nove anos após o episódio, o
assassinato de Erastótenes de Almeida Gonçalves,
João Batista Soares Lage e Nelson José da Silva,
Auditores Fiscais do Trabalho, e de Ailton Pereira
de Oliveira, motorista oficial, continua impune.
3 Disponível em http://www.gilvander.org.br/
artigos/220-questao-dos-agrotoxicos-em-unaiinformacoes-atuais
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Contra os agrotóxicos e pela vida
O Brasil é recordista mundial no uso de agrotóxicos. Enquanto
nos últimos dez anos o mercado mundial de agrotóxicos cresceu
93%, o brasileiro aumentou 190%. O número alarmante fez surgir a
Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida (http://www.
contraosagrotoxicos.org/), esforço coletivo que visa combater a utilização
de agrotóxicos e a ação de suas empresas, explicitando as contradições
geradas pelo modelo de produção imposto pelo agronegócio. Integrante
dessa luta, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) lançou
em dezembro de 2012 a terceira parte do dossiê referente aos estudos
realizados sobre utilização de agrotóxicos no Brasil. Esta parte do dossiê,
que alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde, foi elaborada por
uma equipe de dezenove pesquisadores de várias partes do Brasil e contou
com a coordenação da professora Raquel Rigotto, do Núcleo Trabalho,
Meio Ambiente e Saúde para a Sustentabilidade (Tramas), vinculado ao
Departamento de Saúde Comunitária da Universidade Federal do Ceará.
Raquel Riggoto explica que os agrotóxicos podem ser fabricados com

423 ingredientes ativos diferentes, e cada um deles pode atuar em
nosso corpo de uma maneira distinta. Os efeitos se dividem em
dois grandes grupos: os agudos, aqueles que acontecem depois de
uma pulverização e atingem mais comumente os trabalhadores,
causando dores de cabeça, irritação na garganta, vômito, diarreia,
e até convulsões; e os crônicos, menos conhecidos, mas ainda mais
graves, já que acontecem a longo prazo depois de se tomar, todos os
dias, a dose de agrotóxico. “Um veneno que tem cloro, por exemplo,
pode provocar câncer no fígado. Já temos a prova de vários tipos de
venenos que causam câncer”, explicou em entrevista ao MST. Os tipos
de câncer mais comumente associados ao uso de agrotóxico são a
leucemia, o linfoma e o mieloma múltiplo, o câncer de mama, de reto
e de próstata.
O download do dossiê virtual sobre os impactos dos agrotóxicos na
saúde pode ser feito através do endereço: http://greco.ppgi.ufrj.br/
DossieVirtual/
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Movim ent o O perár i o

Uma história
de luta no Vale
do Aço
Centro de Documentação pretende recuperar memória do movimento
operário de resistência à Ditadura na região
por Thais Marinho
Foto : Arquivo Atamig - Cedoc

Em frente a um dos portões da siderúrgica
Usiminas em Ipatinga, cidade do Vale do
Aço, Minas Gerais, cerca de quatro mil
funcionários se aglomeravam no dia 7
de outubro de 1963. Do outro lado havia
dezenove policiais armados com revólveres,
fuzis e uma metralhadora. O resultado oficial
do embate foram oito mortos e 79 feridos.
Conhecido como Massacre de Ipatinga, o
episódio foi o ponto de partida para uma
história de luta e opressão que se estendeu
por toda a Ditadura Militar e marcou a região.
Recuperar a memória do acontecimento e de
todos os desdobramentos que se seguiram
é o objetivo do Centro de Documentação
e Memória Operária e Popular da Região
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Metropolitana do Vale do Aço (CEDOCVale). Realizado pelo Instituto Pauline
Reichstul, em parceria com a Associação
dos Trabalhadores Anistiados, Autônomos,
Liberais, Aposentados e Pensionistas de
Minas Gerais (ATAMIG), o CEDOC é um
dos beneficiados na chamada pública do
projeto Marcas da Memória, promovido pela
Comissão de Anistia do Ministério da Justiça.
“Esse projeto não só valoriza e reconhece a
relevância de todos os sujeitos históricos que
dedicaram suas vidas à resistência contra a
ditadura, mas também consolida uma das
principais características para a constituição
de um verdadeiro projeto de nação: a
memória como base para a construção e
inspiração de novas lutas por uma sociedade

que pode ser sempre mais justa”, afirma o
presidente da ATAMIG, Edinho Ferramenta.
A proposta é organizar, higienizar,
acondicionar e digitalizar cerca de 20 mil
documentos que compõem o acervo e
produzir um inventário dessas informações,
além de capacitar pessoas da própria região
para trabalhar com esses arquivos. Segundo
a historiadora e especialista em gestão
do patrimônio cultural, Clotildes Avellar
Teixeira, que está coordenando o projeto
de implantação do CEDOC, a expectativa é
que o Centro ajude pesquisadores para que
surjam novas indagações e descobertas sobre
esse tema ainda tão pouco estudado. A ideia
é que, no futuro, o local seja também um
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Foto : Arquivo Atamig - Cedoc

espaço cultural, de convivência e debate, além
de disponibilizar os materiais para pesquisa.
Outra ação do projeto é produzir um livro
sobre o Movimento Operário, história ainda
pouca abordada.

Marco inicial
Ipatinga, então distrito de Coronel
Fabriciano, era um barril de pólvora. O
jornalista Marcelo Freitas, autor do livro
Não foi por acaso (Editora Comunicação de
Fato), que reconstitui a história do Massacre,
explica que existia um alto grau de segregação
social na cidade. Havia um descompasso
entre a estrutura da Usiminas, na época
empresa estatal, e a que era oferecida aos
operários. A alimentação era deficiente, e o
transporte e alojamentos daqueles de menor
qualificação, precários. “Para controlar o
ambiente de grande tensão, a Usiminas
mantinha um corpo de vigilantes que, muitas
vezes, se excedia no uso da violência contra
os trabalhadores. Tudo isso com o apoio
da Polícia Militar que, repetidas vezes, era
chamada para auxiliar”, explica Freitas na
obra.
O Brasil vivia também um momento
de tensão. Com muita resistência da ala
conservadora e militar brasileira, João
Goulart subiu ao poder em 1961. Durante
todo o seu governo, o movimento sindical
urbano foi extremamente atuante. Nessa
época, os sindicatos conseguiram ampliar a
sua participação em questões importantes da
política nacional1 . “O contexto na época do
Massacre era explosivo: o Partido Comunista
1 Informações do artigo “O movimento sindical
urbano e o papel do CGT”, de Mônica Almeida
Kornis e Débora Paiva Monteiro, disponível no
site do Centro de Pesquisa e Documentação de
História Contemporânea do Brasil da Fundação
Getúlio Vargas (cpdoc.fgv.br)
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estava atuante, o movimento sindical, se
fortalecendo e a Usiminas era a maior
siderúrgica da América Latina”, afirma o
pesquisador e autor do livro que está sendo
produzido pelo CEDOC sobre o Movimento
Operário, Edvaldo Fernandes.
A situação estourou no dia 6 de outubro de
1963, às 22h, quando o funcionário Rodir
Rodrigues deixava o trabalho e foi revistado
por vigilantes da Usiminas, uma prática
comum. Por motivos ainda desconhecidos,
teve seu documento de identidade retido e,
ao ser entregue à PM, tentou fugir. Foi preso
e espancado. A notícia correu, os ânimos
se exaltaram e o conflito se estendeu para
os alojamentos e, no dia seguinte, para os
portões da Usiminas. Enquanto dentro prédio
uma comissão composta por trabalhadores,
representantes do sindicato e da empresa se
reuniam, tentando chegar a um acordo, do
lado de fora, os quatro mil trabalhadores e 19
policiais esperavam.
Segundo Freitas, “no exato momento em que,
no Escritório Central, a comissão chegou a
um entendimento com a empresa e a PM, fora
dali, em frente ao portão de entrada da usina,
a tensão entre os trabalhadores e os policiais
atingia seu ápice”. Pedradas de um lado, tiros
de outro. Os registros oficiais de oito mortos
e 79 feridos são alvo de muita polêmica. O
próprio Freitas, durante a produção do livro,
encontrou familiares de pessoas que teriam
desaparecido depois do dia do conflito e
identificou nomes de outras três que estariam
na mesma situação. Não existem provas,
entretanto, de que a quantidade de mortos
tenha sido maior.

Com a chegada da Ditadura...
Apenas seis meses depois do episódio, o golpe
militar foi deflagrado no Brasil. No mesmo
dia, a polícia prendeu os líderes operários da

greve que culminou no Massacre de Ipatinga.
“Os governos estadual e federal se articularam
para emancipar Ipatinga e Timóteo,
desmembrando o Sindicato [que representava
os trabalhadores de todo o município de
Coronel Fabriciano]”, afirma Fernandes. O
sindicado, criado em 1985, nasceu alinhado
com a empresa.
A Usiminas foi foco de controle depois do
golpe. Fernandes explica que os funcionários
eram vigiados no trabalho, em casa e em suas
relações sociais. Existia um banco de dados
com o histórico e as tendências políticas dos
trabalhadores. Aqueles que faziam oposição
eram demitidos.
Com a Ditadura, veio o silêncio na empresa
e na cidade, e a pressão e a vigilância traziam
medo e insegurança. “O movimento operário
começa a se organizar novamente devido à
Igreja Católica (a partir da segunda metade
dos anos 1970). Três frades são enviados pela
instituição para politizar os trabalhadores
e incentivar a criação de uma chapa de
oposição para o sindicato”, conta Fernandes.
No início da década de 1980, surge no cenário
político a figura de Francisco Carlos Delfino,
conhecido como Chico Ferramenta.
A chamada Chapa Ferramenta é organizada
em segredo e formalizada em abril de 1985.
Surpreendendo a empresa, que há muito não via
oposição no sindicato, a chapa ficou na frente
no primeiro turno. A Usiminas fez pressão
diretamente com os trabalhadores para derrotar
o grupo. Os operários recebiam ligações em
casa, eram chamados para conversas na empresa
e ameaçados de demissão. Mesmo com tanta
pressão, a Chapa Ferramenta ganhou as eleições,
mas todos os envolvidos foram demitidos. A
vitória do movimento – e as demissões – foram
marcos na história local.
Chico Ferramenta se filiou ao Partido dos
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Trabalhadores, concorreu a deputado estadual
em 1986 e ganhou, sendo o segundo mais
votado em Minas Gerais. Em 1988, concorreu
ao cargo de prefeito em Ipatinga e foi eleito.
“Isso significou uma revolução política na
cidade. Na época, o PT estava começando.
Nunca tinha tido um deputado antes”, explica
Fernandes. O Partido até hoje é muito forte na
região. Em 2012, ganhou as eleições municipais
em Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e
Santana do Paraíso. Foi na época pós-ditadura
que o PT começou a ganhar força no Vale do
Aço – assim como em todo o país – local com
uma classe operária muito significativa.

Essa é uma pequena parte da história vivida
pelos operários da região. “A expectativa
é que esse projeto seja o ponto de partida
para iniciar o resgate da memória tanto
do Massacre de Ipatinga quanto dos
desdobramentos do episódio. Até então não
existe registro feito de maneira formal e
organizada”, afirma o diretor da ATAMIG e
coordenador do Centro de Documentação,
Ivo José da Silva.

regiões onde a classe operária pagou um
preço muito alto no período de exceção. Ele
chama a atenção para o momento de direito
à verdade que o Brasil está vivenciando.
“Temos que aproveitar esse momento em
que o país reescreve sua própria história para
dar a oportunidade de todos saberem o que
ocorreu de 1963 até o fim da ditadura”, diz.

Edinho Ferramenta, diretor da ATAMIG,
afirma que o Vale do Aço é o berço da
industrialização em Minas Gerais e uma das
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Justiça para
Felisburgo
por Pedro Moreira, presidente do Instituto Pauline Reichstul
“No massacre, tombaram cinco trabalhadores.
Na resistência, nós seguimos em frente”. A
frase, que é mote da campanha “Justiça para
Felisburgo”, abraçada por movimentos sociais
rurais e urbanos, começa a ganhar força nas
redes sociais e nas ruas. O que ela pede, seu
nome já diz: que seja feita justiça para um
dos mais terríveis episódios do tão sangrento
conflito rural brasileiro.
Em 20 de novembro de 2004, dezessete
pistoleiros armados, comandados pelo
fazendeiro Adriano Chafik, invadiram
o acampamento Terra Prometida do
Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra (MST), em Felisburgo, no Vale do
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Jequitinhonha. O saldo da tragédia já
anunciada – várias foram as denúncias das
constantes ameaças – foi de cinco mortos,
vinte feridos, duzentas famílias desabrigadas,
65 barracos queimados e uma escola em
cinzas. Entre os feridos, uma criança de doze
anos que levou um tiro no olho.
Passados oito anos, a barbárie ainda segue
impune, uma situação que poderá ser
amenizada quando Adriano for, finalmente,
julgado por seus crimes – uma espera por
justiça que foi novamente prorrogada. A
primeira audiência, agendada para o dia 17
de janeiro de 2013, foi adiada pela Justiça
de Minas Gerais. O motivo seria um “furo
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no rito processual”, ligado à transferência do
julgamento da comarca de Jequitinhonha
para a capital do Estado – uma vitória
importantíssima da promotoria, agora
colocada em cheque. “Não vamos nos
desmobilizar. Não arredaremos um passo da
decisão de se fazer uma condenação popular
a Adriano Chafik e seus pistoleiros. É mais do
que lamentável o adiamento do julgamento,
estaremos nos preparando com mais força
para até o mês de abril realizarmos a Maior
luta pela justiça no campo e pela Reforma
Agrária que Minas Gerais já viveu”, afirmou o
MST em nota pública.
No dia 20 de novembro de 2012, em
memória dos que tombaram nesta mesma
data há quase uma década, e marcando a
mobilização pela condenação de Chafik,
foi realizada uma audiência pública
da Comissão de Direitos Humanos da
Assembleia Legislativa de Minas Gerais e um
ato em frente ao Tribunal de Justiça. Em 10
de dezembro, Dia Internacional dos Direitos
Humanos, o comitê Justiça para Felisburgo
realizou novo ato no CREA/MG. Pequenos
atos em prol da campanha também foram
feitos em cidades do interior do estado.

Terra Prometida não é um caso isolado
e nem apenas fruto do coronelismo que
ainda impera em várias regiões do país.
No banco dos réus estará também a pífia
reforma agrária que vem sendo realizada
no Brasil. A fazenda Nova Alegria – onde
fica o acampamento – foi ocupada em 2002,
quando o Instituto de Terra de Minas Gerais
(ITER) decretou 567 hectares da propriedade
como terra devoluta, fruto de grilagem. A
desapropriação, por crimes ambientais, só
foi assinada em 2009. Enquanto o fazendeiro
recorre da decisão, as famílias que ali
resistem vivem na insegurança de não
possuírem a posse da terra.
Apesar dessa situação, o acampamento é
produtivo, tem um grupo de teatro e uma
escola. Como diz a frase da campanha, na
resistência e na luta por justiça, pela vida
e pela dignidade, nós – a sociedade civil,
os sobreviventes, representantes do poder
público, e todos que se importam – seguimos
em frente, e não vamos descansar enquanto
a injustiça e a impunidade imperarem no
campo brasileiro.
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