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GALERIA DE DEPOIMENTOS 
 
 POR QUE VOCÊS MIGRAM PARA O CORTE DE CANA? 
“A gente acaba indo para a cana, porque a safra é maior do que a safra do café. Na cana você ganha 
décimo terceiro, férias, seguro desemprego, e às vezes no café você não consegue tudo isso porque a 
safra é menor, às vezes não dá nem seis meses.” 

 
“Quando a gente é novo, a gente é só ganância, e a gente esquece que nossa força bruta só vai minguar. 
Eu mesmo machuquei sério a vista, mas não quis encostar, não...eu continuei cortando cana, e corto até 
hoje, e não parei, não. Mas, hoje eu me arrependo.” 
 
“A gente vai porque quer uns confortos que aqui não tem.” 
 
“A gente acabou indo para a cana e não para outros empregos, porque a gente não conhecia nada.” 
“Quem viaja tá sofrendo, pode até ganhar algum dinheirinho, mas tá sofrendo”. 
 
“Se o cara que vive aqui não souber planejar, ele dança, ele não vive, não. Eu mesmo já tô planejando 
meu futuro: eu hoje consegui um emprego temporário de pedreiro nessa nova escola que tão construindo 
na comunidade aqui do lado, mas já tô pensando que esse serviço acaba justamente no mesmo mês que 
começa o café. Aí eu vou para o café assim que acabar aqui, e depois, os últimos meses do ano, eu vivo 
com o que tiver juntado.” 
 

Apresentação 
Esta edição do SPM Informa traz uma memória do 1º Encontro com trabalhadores 

migrantes, em Novo Cruzeiro-MG e uma Missão de visita, acompanhamento, celebração e 
formação junto a trabalhadores migrantes e suas famílias, em Chapada do Norte-MG, ambos 
municípios no Vale do Jequitinhonha. O Encontro e a Missão foram realizados pela Pastoral dos 
Migrantes de Araçuaí-MG. Recebeu o apoio de: SPM - Serviço Pastoral dos Migrantes, Pastoral do 
Migrante de Guariba-SP, Paróquia de Chapada do Norte, Paróquia de Novo Cruzeiro, CPT-MG, 
Cáritas de Araçuaí, Fraternidade Missionária de Emaús, da Comunidade Papa João XXIII e de 
várias lideranças comunitárias que se dispuseram a colocar a mochila nas costas e se enveredar 
pelos morros, vales, grotas e veredas visitando 24 comunidades rurais de onde migram centenas 
de mulheres, homens e jovens. Ao final, há um breve relato de uma missão realizada na diocese 
de Andaraí-BA.  
 Antes dos relatos sobre a missão, percorramos uma galeria de depoimentos de 
trabalhadores e trabalhadoras durante o 1º Encontro e a Missão. 
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“Acaba sendo assim porque os filhos acompanham o pai. Cresce vendo o pai e os avós saírem para o corte 
da cana, aí eles acabam indo também. Agora eu penso assim, se o pai trocasse e pegasse outro emprego, 
quem sabe os meninos não iam também, né?! Eu aprendi o serviço da cana com meu pai, e aí eu fui. Mas 
agora eu aprendi: se meus meninos quiserem ir para a cana, eu não levo eles, não...se eles quiserem eles 
vão sozinhos.”  
 

 
O QUE VOCÊS ACHAM DO SALÁRIO POR PRODUÇÃO? 
“Se eu for para a cana e não ganhar pelo menos mil reais no mês para mim não dá, não compensa!”  
“De empreita é melhor porque eu posso trabalhar na hora e ritmo que quero, posso parar, e você não 
pode parar quando tá de diária.” 
“O dinheiro de empreita é mais suado, ele custa para acabar do seu bolso! E o da diária, não, acaba logo, 
logo.” 
 
“O salário hoje tá uns quinhentos e dez reais, e de empreita [produção] eu tiro uns mil e pouco, mas eu 
tenho que trabalhar mais, né”. 
 
“Eu penso que para uns, cortar dez toneladas de cana é muito, para outros, é pouco. Antigamente eu 
cortava muito, até 30 toneladas...hoje eu já não agüento mais.” 

 
“Na minha usina a gente tinha que cumprir aquelas pausas. Eu achava ruim ter que ficar parado para 
comer, ter que parar à tarde. A gente tinha que ficar parado uma hora depois de almoçar, aí é ruim, né, 
o corpo esfria. Mas depois de um tempo em me acostumei com as paradas e até achei bom, viu.” 

 
“A comida é ruim, azeda. A água é quente...e o sindicato não vê nada disso, eles só aparecem na roça no 
final da safra e ainda por cima para avisar que querem aumentar o desconto da contribuição!” 
 
“Eu não tenho a mínima idéia do que vai acontecer com o povo se as máquinas tirar todo emprego dos 
cortadores de cana!” 
 
“Mesmo com um salário fixo eu ia preferir por produção, porque você ganha mais e não tem ninguém no 
seu pé.” 
 

MIGRAÇÃO, CORTE DE CANA, MECANIZAÇÃO, DEPRESSÃO, “PANHA DE CAFÉ”, COLHEITA DE LARANJA, 
QUILOMBOLA 

 
“Hoje tem uma coisa que está entrando e os trabalhadores têm que 
pensar, a máquina”. 
 
 “Viajo todos os anos, já cortei muita cana, hoje sou motorista na 
usina. Vejo a mudança que vai 
ocorrendo na cana pela entrada 
da máquina. O povo precisa 
repensar outra coisa no nosso 
lugar”. 
  
“Eu trabalho no projeto da 
Cáritas como construtor. Mas, 

eu não deixei de migrar. De vez em quando eu vou fazer uma 
safra de cana, outro faço uma safra de café. Então, não deixei de 
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migrar. Mas, só que com esse trabalho de construtor de caixa, eu posso descansar da migração de vez em 
quando”.  
 
“Tem manobra da usina passando os trabalhadores para trás. Na hora de pegar a gente prometem bons 
salários, benefícios. Mas, no momento do acerto, a coisa é bem diferente. Tem trabalhadores que 
trabalharam seis meses e receberam 2.000,00. Teve muita greve esse ano na Guaranesi. Muitos 
trabalhadores não receberam o acerto. Muito pouco pelo tanto que a gente produz. Este ano muitos 
trabalhadores entraram na justiça em Guaranesi.” 
 
“A gente tem que repensar, no futuro as máquinas vão dominar, faz serviço de muitos trabalhadores” 
 
“Os muitos casos de mulheres com depressão, é o silêncio. Nós mulheres guardamos as coisas, não 
falamos, a sobrecarga de trabalho é muito grande”.  
 
“Para ir para a fazenda de café eu tirava os filhos maiores da escola para cuidar dos irmãos menores. Ou 
então, eu tirava todos da escola e levava todos comigo. Hoje a bolsa família diminuiu essa necessidade. 
Os que ficam para estudar cuidam da casa, da plantação enquanto  eu vou. Na colheita de café eu gosto. 
Trabalho animada no meio das outras companheiras. Eu não tinha outra alternativa de trabalho aqui. 
Então, aprendi a viajar para o café. Vou e volto todo ano.  Eu as companheiras ficamos aguardando o 
momento de saída.  Vamos em grupo.  A gente colhe café por litro ou alqueire, depende do café. 
Costumo apanhar até 23 alqueire por dia.  Já ganhei até 120,00 no dia. Para eu ir agora pro café, meus 
filhos menores ficam com minha irmã. Aí eles não precisam mais sair da escola”.    
 

“A gente entrou com pedido de reconhecimento da 
Comunidade quilombola, mas entrou uma nova lei, 
vamos ter que novamente organizar um encontro com 
maior número de participantes, fazer uma ata e 
entrar com o pedido. A Comunidade é composta de 40 
famílias. Temos uma associação Comunitária. Com o 
nome “Defesa da Vida”. Tem um número grande de 
gente que é sindicalizada”. 
 
“Antes a gente não gostava de ficar com 
trabalhadores de outra região como da Paraíba, 
Maranhão, porque tinha medo deles, achava eles 
bravos, violentos. Hoje é de grande riqueza. A gente 
aprende coisas boas do lugar deles e eles aprendem 
dos costumes da gente. Hoje vejo que é um povo 
muito respeitador”. 

 
“Sou colhedora de laranja e café. Na laranja a gente ganha de 0,50 centavos a 1,00 pela caixa, depende 
da qualidade da laranja. A forma de colher depende, tem gente que sobe no pé com a sacola no ombro, 
eu acho pesado, mesmo que dá mais trabalho, prefiro derrubar no chão e depois colher”. 
 
“ Vou com a família todos os anos. Corto cana. Gosto de ir e já acostumei. Passei a ir desde que perdi 
uma filha de dez anos com câncer,  fui para fugir da depressão. O preço varia, depende da produção. 
Costumo cortar por metro. Tenho um barraco em Taquaritinga. A gente por ser mais fraca produz menos, 
os homens sempre produzem mais, embora tem mulheres que produzem igual aos homens. O ganho varia. 
Eu tiro uma média de 800,00 por mês. Já acostumei e a gente indo salva muita coisa, porque aqui é 
fraco”.  
 

1º ENCONTRO COM TRABALHADORES MIGRANTES – LUFA-NOVO 
CRUZEIRO-MG - 16/01/2011 

 O 1º Encontro foi realizado no setor de Comunidades do Lufa – 
município de Novo Cruzeiro-MG. Antes da realização do Encontro, a 
equipe da Pastoral dos Migrantes de Novo Cruzeiro, de Araçuaí e de 
São Paulo participou de dois programas de rádio sobre a migração, 
seus desdobramentos positivos e negativos para as famílias envolvidas, 
para o município e para a luta por justiça e direitos sociais. Esse 
Encontro foi realizado no setor de comunidades do Lufa. Contou com a 
presença de cerca de cento e cinquenta pessoas, a maioria mulheres e 

Novo Cruzeiro em destaque no 
mapa de Minas Gerais. 
Fonte: Wikipédia, 2011                                                                                      
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homens trabalhadores, lideranças comunitárias, entidades (CPT, CÁRITAS, MST, RÁDIO COMUNITÁRIA), o 
vice-prefeito                                 
e o prefeito do município. Depois de uma abordagem sobre “migração e desenvolvimento local 
sustentável” foram realizadas quatro Oficinas temáticas: a)Questão Agrária; b) Crianças e Adolescentes; 
c) Relações e Condições de Trabalho no Eito dos canaviais; d)Segurança Alimentar, Grandes Projetos e as 
experiências dos grupos de mulheres; 

 Em todas as Oficinas a participação das pessoas foi muito 
ativa gerando excelentes reflexões, debates e encaminhamentos como a formação e articulação de grupos 
de mulheres, alternativas de trabalho e geração de renda, fortalecimento das associações comunitárias, 
articulação e coesão entre os trabalhadores e o comprometimento das lideranças comunitárias do setor 
Lufa e da Pastoral dos Migrantes em organizar e realizar a Missão de 2012 neste setor. Houve uma pausa 
para um saboroso almoço e logo após uma grande plenária durante a qual os grupos socializaram as 
reflexões de suas respectivas Oficinas e encaminhamentos. Foi um dia inteiro de animação e de 
valorização das famílias e dos trabalhadores, os quais reclamam de nós, enquanto Igreja e comunidade, 
reconhecimento e valorização da sua luta por direitos sociais e dignidade. 

  
 

 
 

 
MISSÃO JUNTO AOS TRBALHADORES MIGRANTES E SUAS FAMÍLIAS NA REGIÃO DE ORIGEM - 16 a 

23/2011 
  
 A missão foi realizada no município de Chapada do Norte e 
beneficiou cerca de 800 famílias em 24 comunidades rurais. Embora 
poucas sejam reconhecidas oficialmente, a maioria das comunidades é 
quilombola e expressa em seus afazeres cotidianos fortes características 
culturais africanas e indígenas. Em seus objetos, músicas, danças, 
comidas, religiosidade, celebrações, retrataram a escravidão que existiu 
antes, a sabedoria, o conhecimento e a resistência de seus avós herdados 
e aprimorados de geração em geração. A energia elétrica chegou 
recentemente às comunidades através do Programa Federal “Luz Para 
Todos”. 
   O povo é muito hospitaleiro e animado. Durante as visitas em 
suas casas, eles receberam os missionários com 
alegria, forte espírito de partilha 

 e acolhida com biscoitos, pasteis, 
 bolos, café, suco, refrigerantes,  
frutas, almoços, causos,      
cantigas e prosas sobre suas condições de vida e de trabalho nas 
suas comunidades e nas regiões de destino da  migração.  

Chapada do Norte em destaque no 
mapa de Minas Gerais. Fonte: 
Wikipédia, 2011                                                                                      
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 Em todas as comunidades, mulheres, homens, jovens migram todos os anos para trabalhar no corte 
de cana-de-açúcar, nas fazendas de café, como colhedores – o que denominam de “panha de café”, na 
construção civil, serviços domésticos, operadores de máquina. Migram para o interior de São Paulo, Mato 
Grosso, Goiás, Sul de Minas Gerais. E, ainda há outros que fazem a migração internacional para a África do 
Sul e Portugal. Muitas casas são fechadas. Famílias inteiras migram, inclusive com crianças em idade 
escolar. 
 A migração, anteriormente predominantemente para o corte da cana-de-açúcar, atualmente se 
desdobra em outras rotas, como para as fazendas de café. Dada a ênfase sempre muito pertinente às 
violações de direitos sobre os cortadores de cana, faz-se necessário destacar que a precariedade do 
trabalho também atinge os migrantes da “panha de café”. Os trabalhadores relataram que o trabalho é 
feito sem qualquer tipo de proteção, 
fazendo com que homens e mulheres 
sejam atingidos pelos agrotóxicos 
utilizados nos cafezais.   
 No que se refere às 
causas da migração, além 
de fatores subjetivos, há 
fatores objetivos, 
concretos, como a 
precariedade social e o 
descaso político a que as 
famílias são relegadas. De 
modo geral, as estradas de 
acesso entre as 
comunidades e a sede do 
município de Chapada do Norte são extremamente precárias. Somente com muita dificuldade se chega de 
automóvel às comunidades. 
 Não bastassem esses problemas, centenas de famílias sofrem o drama da escassez de água potável 
(pré-condição para a melhoria das condições de saúde, portando, de vida) e utilizam a água poluída dos 
Rios Capivari e Araçuaí para o consumo doméstico. Muitas declararam que migram devido à falta de água. 

O que alivia um pouco este drama é que a maioria das famílias foi contemplada pelo projeto do 
governo federal 1ª e 2ª água (P1+2, ou, Uma terra e duas águas), que vem sendo construído pelas 
organizações que formam o FORUM de discussão da ASA – Articulação com o Semi-árido. O projeto consiste 
em construção de calçadões e caixas de captação de água da chuva.  A água coletada na estação de 
chuvas serve para o consumo doméstico, hortas e pequenas roças.  Porém, muitas famílias ainda não 
dispõem do calçadão, mas “somente” da caixa de captação. Outras famílias, não são beneficiadas pelo 
projeto P1+2. Sua fonte de água potável são poços artesianos conseguidos graças a sua persistente 
cobrança junto ao poder público e atuação de suas associações comunitárias. 
 Os moradores relataram que já sofreram muito com a falta de água potável. Precisavam caminhar 
distâncias enormes para conseguir essa água. Hoje, porém, através de sua organização e do Projeto P1+2, 
ou dos poços artesianos, o seu drama diminuiu de intensidade.  Por que o drama não foi extinto e sim 
“diminuiu de intensidade”? Porque a água coletada das chuvas, mesmo enchendo a caixa – que em geral 
armazena de 15 a 25 mil litros d‟água – não é suficiente para sua demanda durante todo o ano. Devido a 
isto, muitas famílias bebem água poluída dos rios e córregos durante a estação chuvosa e reservam a água 
potável da chuva nas caixas para utilizá-la nos  
longos períodos de seca.  
 As mulheres tiveram participação fundamental nas construções das caixas assumindo desde a 
etapa de credenciamento de suas famílias, a organização do material de construção até o auxílio ao 
pedreiro. 
 Não obstante todas essas agruras e a privação de direitos básicos a que são submetidas, as pessoas 
dessas comunidades resistem, persistem, lutam, sonham, fazem suas lavouras, reformam ou constroem 
novas casas, inventam, reinventam, rezam, costuram, criam cotidianamente forças, coragem, 
conhecimentos, tecnologias sociais que lhes permitem – ainda que com dificuldades – cultivar suas roças, 

trabalhar duro no eito dos canaviais e cafezais, formar 
associações, cantar seus cantos, dançar seus batuques, seus 
noves, suas folias, bendizer a Deus, festejar a vida e acordar 
esperanças novas, como a de Dona Maria – “panhadora de café” 
– que quer ver as filhas formadas em universidade e conseguir 
uma casa melhor para sua família. 
 Alguns frutos dessa resistência, lutas e cultivos de 
sonhos são a reforma ou construção de casas para melhorar o 
padrão habitacional das famílias, o fortalecimento do Sindicato 
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de Trabalhadores Rurais, a formação de várias associações comunitárias, conselhos, grupos de jovens, 
manifestação e reprodução de sua cultura. Em síntese, durante os momentos de celebração, encontros, 
oficinas, visitas, conversas com os migrantes e suas famílias, podemos destacar alguns desafios e 
potencialidades que envolvem as comunidades.  

Desafios: a) pleno acesso à água potável; b) 
atrasos na educação escolar de crianças devido a 
migração; c) ampliação do Projeto P1+2; d) 
recuperação das estradas; e) abandono de 
moradias em razão da migração; f)  alternativas 
concretas de trabalho e geração de renda                                 
Potencialidades: a)melhoria do padrão 
habitacional, reforma, construção de casas; b) 

acesso a energia elétrica; c) organização de 
associações comunitárias; d) lutas por 
reconhecimento da identidade quilombola; e) 
formação de novas lideranças; f) formação de 

grupos de mulheres. 

 Tendo presente os desafios e o potencial de organização social das comunidades, a missão buscou 
contribuir com sua mística de fé, esperança, informação, formação e estímulo aos migrantes e suas 
famílias na sua luta por protagonismo histórico, direitos e justiça social, sinais do Reino de Deus. 

 
   

 
 

 
Seguem, abaixo, relatos específicos sobre a 
missão em cada setor de comunidades. Estes relatos trazem uma descrição 
mais detalhada sobre a organização, as conquistas e os desafios das famílias 
de migrante e suas comunidades. 

  

Comunidade Misericórdia 
 Localiza-se a cerca de 8 Km da sede do município de Chapada do Norte-MG. É formada por 20 
famílias quilombolas, cada uma detendo a posse de um pequeno pedaço de terra. As famílias plantam 
milho, feijão, abóbora, hortaliças. Foram beneficiadas com o Programa de Eletrificação “Luz Para Todos”. 
Além da atividade agrícola de autoprovisionamento e a troca de dias de serviço entre os lavradores, não 
há outras oportunidades de trabalho regular para as pessoas que desejam permanecer no local.  
 A insuficiência de água potável, a escassez de trabalho remunerado, o acesso precário entre a 
comunidade e a sede do município tornam-se os principais fatores de migração de sua população. Há 
várias casas fechadas, cujos moradores mudaram-se para a cidade ou para o interior paulista.  
 A maioria dos jovens e adultos migra para as usinas de cana-de-açúcar e para a colheita do café no 
Sul de Minas Gerais. Muitas mulheres migram para as fazendas de café.  Algumas levam seus filhos 
menores. Outras os deixam sob cuidados de uma jovem da comunidade. 
 No encontro com as mulheres, elas nos contaram que é muito doloroso 
ficar tanto tempo separadas dos que partiram, e quem mais sofre com a 
migração são as crianças pequenas, que não param de perguntar pelo pai que 
partiu. Também relataram que é muito complicado ficarem sozinhas tantos 
meses, já que “O serviço dobra, nós temos que fazer o nosso e o deles...”. 
Disseram que para dar conta de tudo isso, muitas vezes elas “trocam dias” entre 
si, isto é, cada dia uma ajuda a outra no seu roçado, o que permite agilizar o 

trabalho agrícola.  
 As mulheres relataram que 
não conheciam a história da 
comunidade e sua identidade 
quilombola. Quase todas nos 
afirmaram que não sabiam muita 
coisa a respeito da história de sua 
comunidade. A partir desta constatação, discutimos e 
frisamos várias vezes a importância da memória e do resgate 
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da história de um povo no processo de interação cultural, conquistas de direitos e participação social 
 No encontro com os homens falamos sobre a questão agrária, migração, tentando demonstrar que 
a mesma deve ser tratada como uma questão estrutural e mais ampla, e não como uma realidade presente 
somente nos municípios do Vale do Jequitinhonha. De acordo com um dos participantes, quando ele parte 
para trabalhar em outra região, “Eu vivo a vida lá, né, mas eu não tiro da cabeça aqueles que ficaram...”. 
Outro participante declarou: “As mulheres acham que a gente tá lá, tá aprontando, curtindo, e não 
lembra delas. Mas isso não é verdade, não...a gente pode até tá lá, viver a vida de lá, mas a gente nunca 
esquece delas.”.   
 Para manter o contato com os que não migraram, os participantes afirmaram que não escrevem 
cartas, já que preferem o telefone fixo e o celular. Um deles nos contou que a comunicação fica ainda 
mais difícil quando eles moram nos alojamentos das usinas: além de serem distantes da cidade, de acordo 
com as regras desses estabelecimentos, os trabalhadores só podem usar o telefone público uma vez por 
semana (isto é, quatro vezes por mês). Já quando optam por escrever cartas, a situação se agrava ainda 
mais, pois para que se envie a carta, a mesma passa de mão em mão por vários funcionários do 
alojamento até que um deles a deposite no correio. “Já aconteceu da carta nem chegar e a mulher pensar 
que eu não escrevi. Mas eu escrevi, mas dei a carta para que um funcionário da usina colocasse no correio 
para mim...mas a gente nunca sabe se vai chegar, né?!”. 

Quando perguntados sobre o porquê de suas migrações? Por que vocês acabam indo com mais 
freqüência para a cana? Por que vocês não optam por outro tipo de serviço? Houve várias respostas. 
Algumas são reproduzidas, abaixo.  

“A gente sai por precisão porque se a gente quer fazer alguma coisa, lá [nos locais de destino] o 
dinheiro é maior, então a gente vai porque precisa e não porque quer.” 

“Você viaja para conseguir um dinheirinho se você quiser adquirir alguma coisinha. Porque até dá 
para o cara viver bem modestamente aqui sem passar fome, mas se ele quiser mais ele tem que sair 
daqui, senão não dá para fazer nada!”  

“Nós ia para a cana porque tinha que ir para algum serviço braçal, né, porque nós é tudo sem 
estudo.” 

“Eu parei de ir porque eu percebi que tava ficando para trás e só enriquecendo o rico, o patrão. 
Aí eu parei e fui trabalhar para mim.” 

Sobre o pagamento por produção, as respostas de uma maneira geral deixaram clara a preferência 
dos trabalhadores por esta forma de salário. 

“Eu gosto mais de empreita porque eu posso trabalhar mais, ganhar mais e trabalhar mais à 
vontade. Quando a gente tá na diária a gente não trabalha à vontade porque os caras ficam em cima da 
gente. A gente não pode parar nem um minuto na diária.” 

 “Eu prefiro a empreita, eu não gosto da diária, não, porque é muito pouco. Para a gente ganhar 
um pouco mais o salário por produção é melhor.” 

“Minha usina fazia assim: aquele que cortasse uma determinada quantidade de toneladas por dia 
recebia a bóia de graça, não pagava nada pela marmita.” 

“Eu não acho justo ganhar por produção, né, porque tem gente que precisa mais do emprego 
porque tem família maior, mas não consegue ficar na usina porque não atinge as metas. E às vezes tem 
aqueles que nem precisam tanto, que têm menos filhos, e esses ficam empregados.” 

“Trabalhar de macaco não compensa, pois o dinheiro é pouco e acaba logo.”  
De acordo com os trabalhadores, “trabalhar de macaco” ou “macaqueiro” é trabalhar por dia e 

cada dia num lugar, numa roça diferente sem poder cuidar do seu próprio roçado. O macaqueiro é como 
se fosse um diarista, e “trabalhar de macaco” é o oposto de trabalhar por empreita. Pelo que 
entendemos, essa expressão só é aplicada a trabalhadores que ficam em seu local de origem e que 
conseguem sobreviver com o dinheiro que recebem trabalhando fazendo pequenos serviços (bicos) para 
outros. 

 
ENCONTRO COM OS JOVENS 
Trabalhamos com a dinâmica dos sonhos. Pedimos que escrevessem numa folha de sulfite os seus 

sonhos. A maioria dos sonhos estava relacionada a ter uma profissão: policial, bombeiro, dentista, atriz, 
modelo. Os bens materiais também foram citados: carros, motos e casas, mas em segundo lugar em 
relação às profissões.  Refletimos junto com eles sobre a importância dos sonhos na luta por melhores 
condições de vida, direitos e dignidade humana.  
 No encontro com as crianças, utilizamos a metodologia da comunicação através do desenho. 
Desenharam a casa em que vivem,  uma igreja e árvores. Duas desenharam um céu com chuva. As crianças 
falaram pouco, restringindo suas palavras ao que haviam colocado no papel. O desenho da casa, a igreja e 
as árvores pode simbolizar o lugar em que as crianças vivem e seu vínculo afetivo com ele, a comunidade.  

De uma maneira geral, percebemos que o trabalho é a única fonte que traz um pouco de auto-
estima para as famílias. Ser um bom cortador de cana, ou um bom colhedor de café, ganhar algum 



 8 

dinheiro que possa ajudar a melhorar as condições daqueles que estão na região de origem, para os 
trabalhadores, pode ser um dos fatores que  ajudam a melhorar sua auto-estima.  

 

COMUNIDADE GRAVATÁ 
 A Comunidade Gravatá é reconhecida como Quilombola. É banhada por três córregos: o Quebra 
Bateia, o Gravatá e o Buriti, há ainda o córrego do Timão, mas que de acordo com os moradores “nunca 
tem água”. Há duas associações. Uma referente ao seu 
reconhecimento como quilombola, e, outra referente à sua 
produção artesanal a base de couro e palha de milho.  
 A comunidade possui um galpão para encontros e para a 
produção do artesanato, uma casa de farinha comunitária, uma 
fabriqueta de móveis de madeira (parada), computadores (em 
desuso). O artesanato consiste em artefatos, como porta jóias e 
trançados para assentos de tamborete, bolsas e namoradeiras. 
 Além das lavouras, as mulheres cultivam plantas e ervas 
medicinais que curam desde desarranjos intestinais a picadas de 
insetos peçonhentos. 
 Sobre a migração: os homens migram para as usinas de 
cana-de-açúcar no interior de São Paulo. Outros migram para as 
fazendas de café. Mas, as mulheres da comunidade também 
migram com muita frequência. Todas as famílias de Gravatá possuem maridos, filhos, filhas, esposas, 
netas, netos...migrantes. Os homens saem para o corte de cana, para a colheita de café e para a 
construção civil e as mulheres saem para a colheita do café, para o corte de cana (com bem menos 
frequência) e para a realização de trabalhos domésticos. Os relatos que colhemos nas reuniões com a 
comunidade foram bem significativos do lado mais obscuro da migração: o abandono de seu lugar de 
origem. No caso de Gravatá é o abandono completo, já que a comunidade possui mais ou menos vinte 
casas, dessas, sete ou oito estão completamente fechadas, ou seja, famílias inteiras migraram, sem 
previsão ou possibilidade de voltar. Percebe-se que esse fato é um prejuízo considerável, já que a 
comunidade perdeu grande parte de seus moradores e “desanimou” do trabalho de comunidade, da 
organização.  

 
 DIFICULDADES QUE A COMUNIDADE ENCONTRA: 
- Embora a comunidade tenha duas associações, a participação das pessoas nas atividades coletivas que 
dizem respeito a sua organização social é tímida; 
- Os jovens têm dificuldade de  organização na comunidade; 
- Não há incentivos para os jovens, por exemplo, os computadores não funcionam e por isso, muito menos 
a internet; 
- A catequese não existe mais; 
- O conselho da comunidade deixou de se reunir para discutir seus problemas; 
- todo o trabalho com a lavoura é realizado por homens e mulheres do local.  
-  Não há incentivos para as pessoas ficarem na comunidade, por exemplo, apoio à plantação de hortas ou 
outras alternativas de trabalho lá mesmo; 
- O córrego do Buriti corre sério risco, porque no topo do mesmo um homem chamado Zé Carvalho (que 
possui também uma espécie de mercado nas redondezas da comunidade – todos compram lá) possui terras 
que foram recentemente desmatadas, para o plantio de eucalipto. 
 
PONTOS POSITIVOS DA COMUNIDADE  
- as famílias da comunidade são bastante unidas.  
- Os poços artesianos e os sistemas de captação de água da chuva (os calçadões e as cisternas) funcionam 
muito bem e são eles que evitam que a comunidade fique totalmente sem água potável; 
- A pastoral do dízimo funciona bem; 
- O artesanato é uma fonte alternativa de renda para as famílias associadas. 
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Folia do Divino - composta por toda a comunidade de Gravatá  
 

O Divino Espírito Santo 
Vossa casa visitar 
Vem pedir uma esmola 
Pra seu dia festejar. 
 
Quando der a sua esmola 
Não se ponha a reparar Ele é 
pobre pra pedir  
Mas é rico pra ajudar. 
 
Deus vos salve esta senhora 
Alegrai seu coração 

Se não fosse essa devota 
Estava debaixo do chão 
 
Deus vos salve este devoto 
E a senhora também 
Deus vos dá saúde e vida 
E o reino de Deus amém. 
 
Deus vos salve este devoto 
Que precisa 
consolar 
Entra na 
comunidade 
E vai logo 
reanimar. 
 
O Divino Espírito 
Santo 
Sete dons ele vem dar 
O primeiro é a piedade 
Deus é no primeiro lugar. 
 
Outro dom é a fortaleza 
Que o Espírito nos dá 
Não pegar com a tristeza 
Porque o bem vai triunfar. 
 
O Divino Espírito Santo 
O temor de Deus nos dá 
Todo mundo vai passando 
E Deus nunca vai acabar. 
 
O Divino Espírito Santo 
A ciência ele vai dar 
Se você busca na Bíblia 
A palavra de Verdá... 
 
O conselho é coisa boa 
Que o Espírito nos dá 
Não é na televisão 
Mas é na comunidá... 
 
O Divino Espírito Santo 
O entendimento dá 
Para criar uma esperteza 
E saber- nos libertar. 

 
O Divino Espírito Santo 
A sabedoria nos dá 
Deus ensina pra seu povo 
Que devemos nos amar. 
 
A campanha abre aos jovens 
Um caminho para entrar 
Que alegria tem a novena 
Quando o jovem vai ajudar 
 
Deus vos salve este devoto 
Que o Espírito escolheu 
É o festeiro do Divino 
Dos sapatos até o chapéu. 
 
A novena do divino 
Ninguém vai poder parar 
Dela nascem uns devotos 
Corajosos pra lutar. 
 
O Divino Espírito Santo 
Ajudou na criação 
Quem desmata também mata 
Deus não quer 
a poluição. 
 
O Divino neste 
Vale  
De 
Jequitinhonha 
é 
Celebrado na 
cidade 
E na roça com 
prazer. 
 
Todo mundo foi embora 
Pra São Paulo a trabalhar 
Somos velhos e senhoras 
Pra seu dia festejar. 
 
Deus vos salve este 
devoto 
Por ser um trabalhador 
Ele nunca vendeu terra 
Na sua roça ele é 
senhor. 
 
O Divino Espírito Santo 
Vem aqui a declarar 
O primeiro é a devoção 
E depois vem o brincar. 
 
Hoje tem aposentados 
Que no banco vão pegar 
Um recurso abençoado 
Pra velhice segurar. 
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O salário está no chão 
O feijão está lá no céu 
O muito sem Deus é nada 
O pouco é muito com Deus. 
 
O Divino Espírito Santo 
Não procura divisão 
Pra católicos e crentes 

Ele fica sempre bom. 
 
Quando canto esta folia 
Sinto uma grande emoção 
É a novena do Divino 
Nesta terra do sertão. 
 
 

COMUNIDADES PORTO DOS ALVES, PORTO SERVANO E POÇÕES 

Porto do Alves, Porto Servano e Poções são três comunidades quilombolas com organizações 
culturais e religiosa autênticas e muito bem articuladas.  
 Cada família dessas comunidades tem um ou mais membros migrantes. Mulheres, homens e jovens 
migram para a colheita do café ou para o corte de cana-de-açúcar.  Durante os encontros com mulheres, 
homens, crianças e jovens, foram discutidos temas como monocultivos, migração, trabalho, gênero. No 
encontro com as crianças se fez muitas brincadeiras e também se refletiu sobre educação e ambiente 
sustentável.  As celebrações dos cultos e da missa foram muito animadas, com forte participação das 
famílias fazendo suas orações, apresentando 
seus cânticos, ritos, sonhos, lutas, fé e esperança de 
superar suas dificuldades e desafios. No caso, a escassez 
de água potável.  
 Nas três comunidades, Porto Servano, Porto 
dos Alves e Poções, as famílias sofrem muito com a 
falta de água potável. Seus moradores percorrem 
longas distâncias com muito sofrimento para ter acesso 
a essa água. Sua principal fonte de água é o rio Araçuaí. 

Todavia, sem um prévio tratamento, a água deste rio não é 
recomendada ao consumo doméstico. 
 Como o rio é perene e caudaloso, há um potencial 
abundante para a agricultura irrigada. No entanto, as famílias das 
três comunidades não aproveitam esse potencial devido a falta de 
recursos financeiros para adquirir os equipamentos necessários 
(motores, mangueiras, aspersores, etc.) e também devido à falta 
de apoio técnico. Para o uso doméstico, a única água potável é a 
das caixas de captação de água da chuva.                                                                   
 Nas três comunidades, foi possível observar que, embora 
haja uma migração em massa de homens e mulheres, quando as famílias retornam, eles plantam 
agricultura de subsistência, feijão guandu, mandioca, milho, abóbora e árvores frutíferas. As famílias 
preservam e praticam seus cantos, suas artes, suas congadas, folias do divino que são cantadas, dançadas 
e celebradas. Estas festas parecem ser o maior grau de união, solidariedade e organização em Porto 
Servano, Porto dos Alves e Poções. 

  

COMUNIDADES CUBA, FACEIRA E MANOEL JOSÉ 
 Cuba, Faceira e Manoel José são comunidades quilombolas. No entanto, apenas Cuba é 
reconhecida oficialmente. As outras duas encontram-se em processo de organização da luta por 
reconhecimento. O reconhecimento como quilombola significa grande possibilidade de conquista de 
direitos e infraestrutura como educação, saúde, habitação, créditos para agricultura, fortalecimento das 
manifestações culturais, lazer, etnodesenvolvimento, etc. Todas são marcadas também pela migração de 
homens e mulheres. 
 Fizemos encontros com mulheres, homens, jovens e crianças.  Durante as visitas, as famílias nos 
falavam sobre suas realidades como família que migra todos os anos. Muitas mães e pais deixam os filhos 
menores com parente, irmã, irmão ou avó enquanto estão  migrando. A maioria dos homens migra para o 
corte de cana e as mulheres migram para fazendas de café. Mas, há também mulheres que migram para 
trabalhar no corte de cana.  Perguntados sobre como eles veem o intenso processo de mecanização da 
produção e colheita de cana, eles respondiam que não temiam. Diziam que a mecanização não 
interromperia sua migração. Haveria sempre outros lugares para onde ir. A migração faz parte da vida 
deles. Disseram-nos que quase sempre migram em grupos. A experiência deles de migrar em grupos é uma 
das formas espontâneas de organização das famílias e das comunidades. Mas, devido à migração, foram 
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constatados muitos casos de depressão que parecem, no entanto, contrastar ou diminuídas pela beleza do 
povo festivo, acolhedor com alegria estampada no rosto.    
 As pessoas vivem também da agricultura familiar. Por ter sido um final de ano farto de chuva 
todas as casas estão rodeadas pela plantação de milho, abóbora, algodão, mandioca, quiabo, cana. 
Trabalham também com apicultura. Atividade esta que ajuda no complemento da renda familiar. Mas, o 
clima árido, os poucos recursos disponíveis e a insuficiência de apoio 
à agricultura familiar são fatores que impedem uma forte produção 
agrícola. De acordo com os moradores, na época em que chovia 
muito, se produzia bastante, podia combinar dias de serviço com 
camaradas e se vendia sacos de milho. Hoje não se consegue mais 
isto. Eles têm acesso à água potável através do Projeto P1+2, porém 
os córregos que poderiam servir como fontes de irrigação para as 
lavouras deixaram de ser perenes. Muitas pessoas informaram que o 
Programa Bolsa família tem ajudado muito na complementação da 
renda familiar. 
 NOS ENCONTROS COM JOVENS, foram discutidas as temáticas 
da migração e da identidade cultural da juventude como comunidade quilombola.  Há muitos jovens nas 
três comunidades.  Muitos cursam o ensino médio. Mas, sem perspectiva de trabalho na região migram 
para o corte de cana, para a colheita de laranja, para as fazendas de café. 
 Os jovens colocaram suas experiências na tentativa de fortalecer sua identidade quilombola.  
Também expressaram suas dificuldades de manter sua identidade como grupo devido às migrações anuais.  
As migrações competem para o esfacelamento do grupo. Mas, eles resistem e fizeram várias propostas 
para se manterem organizados.  

 Realizar encontros de 15 em 15 dias mesmo com as saídas temporárias. 

 Realizar oficinas sobre cultura e identidade quilombola,  música e artesanato. 

 Oficinas de desenvolvimento de leituras como forma de capacitação dos jovens  frente aos novos 
desafios impostos pelas dinâmicas migratórias.  

  
Durante os encontros eles apresentaram suas manifestações culturais que os animam e fortalecem sua 

identidade. Entre as apresentações, destacou-se um batuque denominado  
 
“kalunga”-  Raízes de origem Africana...No resgate o grupo apresenta uma música que diz:  
 
O kalunga gosta mesmo é de cantar/ 
Agora kalunga quero ver você dançar/ 
Você dança daí que eu requebro de cá./ Quero ver você dançar.  
Oh Elinete você gosta é de cantar/agora Jéssica quero ver você dançar 
Eu estava sentado na beira da praia/As kalungas têm samba ai ai/Só na barra 
da saia as kalungas têm samba. 
Oh mamãe cadê Maria/ Maria foi passear/Esse passeio de Maria vai fazer 
mamãe chorar Trepe trepe do coqueiro/tira coco/os meninos estão dizendo 
que o coqueiro está torto. 
Melodia negro nagô:  
Nós somos negro do Cuba 
Somos um negro com amor 
Seja rico ou seja pobre 
seja médico ou doutor. 
 
Nós somos do quilombo do Cuba 
Somos uns negros com amor 
nós somos negro de raça 
Temos orgulho de nossa cor. 
 

Este besouro é preto 
o danado  
Ele é bem pretinho 
o danado 
Chutei o besouro 
este danado 
Bem cubadinho o danado  
Chora danado chora 
 
 

NOS ENCONTROS COM AS CRIAÇNAS, além de muitas brincadeiras e cantorias foram feitas reflexões sobre 
saúde, educação, alimentação e ambinte sustentável. Cerca de 150 crianças participaram dos encontros.                                                                                         
                Nos Encontros com os trabalhadores e trabalhadoras, o tema da migração foi debatido 

através da 
realidade 
contada pelos 
próprios 
trabalhadores.  
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 Durante as reflexões do Encontro, as mulheres se compararam a uma árvore, onde todas se 
compararam ao tronco por longo período do ano e por curto período se compararam aos galhos. A maioria 
se dizia tronco e galhos porque vive as duas experiências origem e destino. Daí brotou uma rica conversa 
de gênero. O período em que a mulher ocupa todas as responsabilidades, e quando o homem chega, ela 
tem o seu lugar determinado.                                                                                   
 As atividades da missão nessas comunidades foram encerradas com uma celebração eucarística 
lindíssima. Foi montado um rico chão com instrumentos de resistências, trabalho, historia e frutos do 
trabalho, símbolos ligados à vida das comunidades. O poema do migrante “Um Suspiro” foi lido como 
leitura e o Evangelho da mulher e o fermento foi sendo narrado. As mulheres teciam fio de algodão e 
trabalho de palha para mostrar que esse fermento faz parte da historia de vida das mulheres e homens das 
comunidades. Houve uma confraternização muito calorosa. O povo todo concentrou-se na quadra para  
apresentar suas manifestações culturais, como danças, músicas, histórias, batuques, cantorias, 
brincadeiras. Houve farta partilha de biscoitos, bolos, farofa de feijão catador, sucos de frutas variadas. 
Forte demonstração da riqueza cultural e do potencial de organização das comunidades.  

 

COMUNIDADES: MORRO BRANCO, AMORIM E 
CÓRREGO DAS ALMAS 

 As comunidades de Morro Branco, Amorim e Córrego das Almas localizam-se a cerca de 18 Km da 
sede do município de Chapada do Norte. As vias de acesso são muito precárias. Dificultam os 
deslocamentos dos moradores e o escoamento do excedente de sua produção camponesa. Pouca ou quase 
nenhuma planície há no local e os moradores constroem suas casas em morros e colinas distantes umas das 
outras. Possuem uma escola de ensino fundamental, capela e um centro comunitário onde, em geral, 
realizam encontros, oficinas e celebrações. As três comunidades têm juntas cerca de 75 residências. 
Porém, algumas delas estão fechadas. Seus antigos moradores migraram para a cidade ou para regiões de 
monocultivo de cana-de-açúcar, café, laranja e não mais regressaram. 
 A população é formada, em sua maioria, por afrodescendentes miscigenados com índios Borum 
(botocudos) e brancos. A faixa etária predominante é acima dos 40 anos, seguida pela que varia entre 25 e 
35 anos, depois a de jovens entre 17 e 25 anos e, por fim, pouco representativa, a de crianças até 12 
anos. 

Durante as visitas ficou perceptível a alegre e generosa acolhida que superava o cansaço dos 
morros e a distancia que os missionários tinham de percorrer para chegar às casas. Lugar onde parece ser 
inabitável, lá mora um povo que torna aquele lugar habitável, que produz ali para o seu 
autoprovisionamento.  
 Suas lavouras de autoprovisionamento são sempre cultivadas e muito valorizadas por eles como 
uma estratégia importantíssima de resistência. No entanto, sofrem com a escassez de água. Segundo os 
moradores, “a terra é boa, não é ruim, a chuva é que faia”.  Mesmo assim, os moradores afirmaram que é 
possível plantar para o sustento básico da família e, em alguns casos, comercializar o excedente na feira 
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da cidade. Em geral, como os homens estão no corte de cana, as mulheres são as responsáveis por fazer, 
manter e levar adiante as roças.   
 As famílias também beneficiam alguns produtos derivados da cana-de-açúcar, como açúcar 
mascavo, rapadura, cachaça artesanal. Há também cultivos de hortaliças. Quase toda a produção é 
vendida ao CAV- Centro de Agricultura Alternativa Vicente Nica de Turmalina. Porém, os produtos são 
comercializados a preços abaixo dos seus valores de mercado, desfavorecendo o lavrador. 
 A migração temporária naquelas comunidades atinge a todas as famílias. Os homens migram para o 
corte de cana e as mulheres para as fazendas de café, onde trabalham na “panha de café” (colheita de 
café), onde a exploração é tão grande quanto a das usinas de açúcar e álcool. Todos migram por falta de 
oportunidade de emprego no seu município, por causa da escassez de água potável e de chuvas para suas 
lavouras e pequenos animais. Porém o povo insiste em permanecer mesmo tendo que migrar todos os 
anos. Muitas famílias têm familiares morando em São Paulo, principalmente na região de Guariba.  
 Nas visitas domiciliares se buscou discutir a questão da ida para o corte de cana ou “panha do 
café”, focando os direitos do trabalhador (a), esclarecendo e conscientizando estes (as) da importância de 
seu papel e direitos enquanto trabalhador (a), sobre a expropriação e violação de direitos como o regime 
de trabalho escravo. Com esta abordagem teve-se o objetivo de alertar e informar os trabalhadores 
migrantes – mulheres e homens – sobre os seus direitos, elevar sua auto estima, criar possibilidades para 
uma conversa mais “íntima” sobre sua condição de migrante e ou de mulher e filhos que vivem sem a 
presença do pai por meses. As palavras saudade, necessidade, responsabilidade e doença foram muito 
recorrentes e podem ser ilustradas pelos depoimentos das pessoas:  
 
“ A gente vai pro corte de cana porque aqui não há trabalho e nem sempre a lavoura vinga”; 
  
“A saudade da gente sozinho lá no alojamento é muito grande, sem notícias, sem família. O trabalho é 
tão pesado que a gente fica cantando enquanto corta cana” ;  
 
“Quando meu marido vai pra usina eu fico aqui com as crianças, a roça, os bicho... Se tem que fazer algo 
ou decidir algum negócio faço sozinha, da minha cabeça”;  
 
“ Já tem duas safras que não vou, quando eles ficam sabendo que estou doente, nem me chamam”;  
 
“Depois do acidente na usina, ando de muleta e até hoje nem aposentadoria consegui, se não fosse o 
pouco que minha mulher consegue na roça e a bolsa família, num sei não.....”. 
 
 Percebemos também que é alto o número de mulheres que têm quadros de depressão e utilizam 
medicamentos para combatê-la. 
 Em perguntas sobre as drogas, todos os trabalhadores foram enfáticos em dizer que é muito fácil 
obtê-las e há muitos cortadores de cana que trabalham drogados por acreditarem que sua produção pode 
ser maior sob o efeito das drogas. Em tempo, dos trabalhadores que participaram do encontro, nenhum 
declarou fazer uso de entorpecentes. 

A equipe percebeu que as comunidades têm potencialidades de 
desenvolvimento sustentável. Todavia, falta uma organização  entre as 
comunidades; iniciativas coletivas entre homens e mulheres para 
reivindicarem direitos básicos como acesso à água potável. Pois, os 
moradores que residem próximo ao rio Araçuaí bebem da água do rio que é 
poluída e contraem muitas doenças de verminoses; outro direito negado é a 
possibilidade de acesso à sede do município, pois as estradas são muito 
precárias e os meios de transporte raríssimos. Ademais, outra situação 
indignante é a extrema dificuldade de acesso à saúde. Eles não têm nem uma agente de saúde que passe 
em suas casas. É importante que se trabalhe com eles o desenvolvimento de remédios naturais, já que 
muitas famílias possuem ervas medicinais em seus quintais. Contudo, isto não remove a necessidade de 
fazer garantir às famílias o acesso à saúde, bem como não diminui a responsabilidade da prefeitura em 
trabalhar para levar profissionais e equipamentos de saúde às pessoas da comunidade. 

É importante ressaltar que até 2010, os filhos menores iam para as “panha de café” abandonando 
a escola. E os jovens saem aos 18 anos da escola para irem ao corte de cana, sem terminar o ensino 
médio. Com os avanços tecnológicos e a substituição dos homens pelas maquinas, vão ficar aqueles que 
têm mais estudo ou têm qualificação profissional.  

Algo marcante é a experiência de uma mulher que prefere cortar cana do que trabalhar na “panha 
de café”. Segundo ela, a “panha de café” é pior. “Temos que retir-lo 
dos galhos, juntar, colocar no saco e carregá-lo até o lugar que o corro 
passa; chegam a pesar de 60 até 80 quilos e ainda há o veneno que eles 
colocam no café que os trabalhadores sentem. Como no corte de cana, 
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os pagamentos na fazenda de café também são por produção. Uma das mulheres trabalhou até o sétimo 
mês de gravidez. Passou no exame mesmo estando grávida. Mas, a criança dela já tem um ano de idade e 
ainda não anda. Os alojamentos são precários. São homens e mulheres todos na mesma casa”. Segundo 
essa mesma mulher, o Ministério do Trabalho nunca visitou as fazendas onde elas trabalham. 
 A equipe pensa ser imprescindível a presença da pastoral dos migrantes nas fazendas de café 
visitando as mulheres e homens migrantes.  
 
 

COMUNIDADES SÃO JOÃO DOS MARQUES, SAMAMBAIA, RIBEIRÃOZINHO, 

BURACÃO, LIMEIRA  

 As comunidades de São João dos Marques, Samambaia, Ribeirãozinho, Buracão e Limeira juntas 
possuem cerca de 300 famílias, sendo que São João dos 
Marques é a maior. Esta é formada por 200 famílias. 
 Estas comunidades apresentam fortes 
características da cultura e identidade quilombola 
expressas nas suas manifestações religiosas, nas músicas, 
no artesanato, na organização do trabalho na 
comunidade. No entanto, elas não são reconhecidas como 
quilombolas.                                
 Todas as famílias cultivam lavouras de 
autoprovisionamento. Com uma produção insuficiente 
para atender as suas necessidades, a maioria dos homens 
e mulheres migra para o corte de cana e para as fazendas 
de café, onde se empregam como cortadores de cana e colhedores de café. 
 Durante as visitas e encontros realizados na comunidade discutimos com as pessoas sobre direitos 
sociais, trabalho digno, acesso à água potável, acesso a recursos para a agricultura familiar, alcoolismo e 
depressão, alternativas de trabalho e geração de renda, gênero e desenvolvimento local. As conversas e 
discussões foram muito ricas. 
 Problemas constados nas quatro comunidades: Dificuldade de acesso à água potável, dificuldade 

de acesso à saúde, relativo isolamento – 
pois são muito precárias as estradas de 
acesso à sede do município de Chapada 
do Norte. Só é possível a circulação de 
motos e animais, como cavalos.  
         Mesmo com todas essas 
dificuldades presentes na vida das 
pessoas da comunidade e as constantes 
migrações, percebemos que as famílias 
procuram resistir e permanecer no campo 
através da agricultura de 
autoprovionamento, da prática de sua 
cultura em seu cotidiano e da forte 
religiosidade. 
Encerramos as atividades da missão 

nessas comunidades com uma bênção coletiva aos trabalhadores e suas motos – meio de transporte 
indispensável nas comunidades, e, com uma animada celebração eucarística. 
 

 
COMUNIDADES: CÓRREGO DO TOLDA, CAJAMUNUM, ÁGUA SUJA 

“Ide e pregai e Evangelho com a vida” At.  13. 1-5   
“Depois se você ver não pode fingir que não sabe...” Don Oreste 

 
Essa é a sensação que fica em cada um de nós 

missionários enviados para as comunidades de Tolda, 
Cajamunun e Água Suja pela Pastoral dos Migrantes. 
 A chegada foi muito calorosa e esperada com 
muita alegria pelas várias famílias das comunidades 
concentradas em Tolda, onde fomos acolhidos com fogos e 
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cartazes de boas-vindas, feitos pelas crianças dos migrantes. 
 Em todas as comunidades que acolheram a proposta das visitas às famílias, esta se concluía com a 
Celebração da Palavra com todo o povo reunido. Pela noite, houve um momento cultural, mas também de 
sensibilização do povo para perseverar na sua luta pela dignidade e igualdade de oportunidades e direitos. 
 O foco de trabalho dirigido na visita pastoral às comunidades foi à união das três comunidades 
(Tolda, Cajamunum e Água Suja) para uma maior integração, contribuição e fortalecimento da 
identificação com a realidade e luta constante pela vida. Em todas essas comunidades acontece a 
migração de pais, irmãos, mães, filhos e etc. Eles vão para diversas regiões dos estados de São Paulo, 
Minas Gerais, Espírito Santo, Angola na África. Realidade retratada nos cartazes de boas vindas onde 
crianças nos emocionaram. Cartazes diziam; “Sofremos com saudade longe dos nossos pais”... 
 Tivemos a oportunidade de ouvir relatos dos próprios migrantes que nos seus testemunhos de vinte 
de cinco (25) anos de migração diziam dos avanços e conquistas no tratamento dado aos migrantes. Mas, a 
lei do silêncio ainda impera para evitar a perseguição dos 
fiscais que ainda continuam privilegiados e apadrinhando 
alguns.  

Essa saudade com incertezas do retorno, mas a 
esperança de ter essa alternativa foi confirmada nos relatos dos 
familiares que muitas vezes vinham acrescentadas das 
lágrimas. Em algumas famílias chegamos no dia do retorno dos 
trabalhadores para os canaviais. Como observou uma 
missionária da equipe:  “Foi possível naquele momento ser um 
cirineu para carregar a dor da cruz da migração”.  
 Outro fato foi observar os pontos de maior necessidade 

dentre as 
comunidades seja em nível pastoral como social, desde 
freqüência e participação de pais e crianças na 
catequese, como também o acesso à água. As 
comunidades sofrem com a dificuldade de acesso à água 
potável. Seu sofrimento é um pouco atenuado graças a 
solidariedade de outras comunidades que lhes fornecem 
um pouco de água nos períodos de seca. 
  Durante a migração, as comunidades ficam 
habitadas somente por mulheres, crianças e idosos. 
Apesar da forte presença das mulheres, não há uma 
organização de grupos de mulheres que poderia facilitar 
a tomada de decisões em conjunto e fortalecer sua 

incidência social e política. Contudo, observamos que em cada comunidade há uma mulher de referência e 
que organiza as ações da coletividade. 
 

COMUNIDADES: BATIEIRO, PONTE DO CAPIVARI, CÓRREGO DO ROCHA 
         As comunidades Batieiro, Ponte do Capivari e Córrego do Rocha estão localizadas a 10 Km da sede 
do município de Chapada do Norte-MG. O acesso entre as comunidades e a sede municipal é muito 
precário, o que dificulta o deslocamento das pessoas e o 
escoamento do excedente de sua produção camponesa.  
        Há cerca de 230 famílias habitando as três comunidades. 
Plantam lavouras para o autoprovisionamento – feijão, mandioca, 
batata, legumes, verduras, hortaliças e comercializam o 
excedente na feira do município. Além da atividade agrícola, 
algumas mulheres e homens disseram que de vez em quando eles 
“lavam areia”. Lavar areia consiste em garimpar ouro no rio 
utilizando-se de uma “bateia”. Peça de madeira em formato de 
roda e que mergulhada na água e depois movimentada como se 
fosse uma peneira, permite separar a areia dos grãos ou 
lasquinhas de ouro. Algumas famílias também atuam como 
apicultoras e comercializam mel. 
        Fizemos visitas às famílias e encontros animados com trabalhadores migrantes (mulheres e homens), 
jovens, e, crianças. Abordamos questões ligadas à cultura camponesa, à identidade quilombola, à 
migração e ao trabalho, aos direitos sociais, direitos trabalhistas, gênero, sustentabilidade ambiental, 
educação, saúde, lazer, organização social, associações, religiosidade.  
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       Durante os encontros e visitas, observamos que as comunidades Batieiro e Córrego do Rocha se 
organizam em torno de suas respectivas associações, através das quais as famílias procuram se organizar e 
reivindicar benefícios para a coletividade. A comunidade de Ponte do Capivari ainda não tem associação e 
alguns de seus moradores são filiados à associação de Batieiro. Mas, a comunidade já se mobilizou para 
discutir a importância de organizar e ter sua associação como instrumento de organização, mediação e 

fortalecimento de suas ações, relações e reivindicações junto ao poder público. 
A comunidade de Córrego do Rocha é reconhecida como quilombola. E sua associação se organiza 

em torno das questões voltadas a sua cultura e identidade. As três comunidades fazem muita festa com 
seus batuques, suas músicas, danças, congadas, folias, terços, novenas, celebrações que envolvem, 
fortalecem, animam o povo a gostar e trabalhar para melhorar seu padrão de vida. 

Mas, junto às festas e celebrações, ocorrem todos os anos a migração de mulheres, homens, moças 
e rapazes dessas comunidades para as usinas de açúcar e álcool em São Paulo, Mato Grosso, Goiás, para 
fazendas de café em Franca-SP e no Sul de Minas Gerais – Itamogi. Há famílias em que todos os membros 
migram para a “panha de café”. Mas, há também casos em que as mães e os pais migram sozinhos e 
deixam os filhos menores sob os cuidados de um vizinho ou parente na comunidade. A migração é tão 
intensa e permanente nas vidas das pessoas dessas comunidades, que há uma linha de vans, no período 
das safras de cana-de-açúcar e de café, circulando semanalmente entre as comunidades, a região de 
Guariba-SP e o Sul de Minas Gerais. 

A migração, por um lado, permitiu às famílias melhorar seu padrão habitacional. Quase todas as 
casas são de alvenaria, tem pisos de cerâmicas e são bem equipadas. Por outro lado, a migração é vista 
pelas famílias como uma necessidade extrema de obter melhores condições materiais de vida. Houve 
famílias que expressaram muito forte o drama da migração como uma necessidade. Disseram que só 
migravam, por que tinham dificuldade de acesso à água potável e mesmo a água para dar aos animais.  

 

Água potável, este e um dos pontos mais frágeis de Córrego do Rocha, Batieiro e Ponte do 
Capivari. O rio Capivari banha as comunidades de Batieiro e Ponte do Capivari. Mas, sua água é muito 
poluída com os esgotos da área urbana e inviabiliza totalmente seu uso para fins domésticos. No caso da 
comunidade Córrego do Rocha, a situação é mais dramática, pois ela não dispõe de nenhum rio. O 
„Córrego do Rocha‟ fica apenas no nome da comunidade. De acordo com os moradores, o córrego era 
perene.  

Mas, já faz alguns anos que secou e corre somente 
na época das chuvas, se estas forem abundantes. Sua única 
fonte de água são os calçadões, as caixas de captação de 
água da chuva e um poço artesiano. Nos períodos de secas é 
o poço que salva a vida das famílias da comunidade. 

Em meio às secas, à escassez de água potável, aos 
descuidos da prefeitura com as estradas, a população não vê 
alternativas para melhorar suas condições de vida que não 
seja a migração. 
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Através da organização das famílias nas associações, as comunidades conseguiram a construção de 
uma escola de ensino fundamental e médio no Batieiro. As crianças, adolescentes e jovens não mais terão 
que se deslocar até a cidade para estudar.  

Vale o registro, todavia, que as crianças e jovens não moradoras de Batieiro gastam até uma hora 
e meia caminhando sob um sol ardentíssimo para chegar até a escola. Motivo: em razão da extrema 
precariedade das estradas, o ônibus escolar é recolhido permanentemente para manutenção e não pode 
fazer o transporte dos estudantes. 

Não obstante todas as dificuldades e a migração por necessidade, as famílias expressaram muita 
alegria ao se reunir, cantar seus cânticos, contar suas histórias, dançar seus batuques, rodas, congadas, 
folias e rezar seus terços, cultos e novenas. Esta riqueza cultural e religiosa simbolizando concretamente 
formas de resistência às dificuldades, à negação de direitos sociais, ambientais e às necessidades da 
migração, foram fortemente expressas nas noites culturais e na celebração da eucaristia. 

Há aí muito potencial para o fortalecimento de suas associações, para a criação de grupos de 
mulheres, de jovens, e, desafios à atuação sociopastoral evangelizadora, libertadora e portadora de ações 
que propiciem às famílias migrantes o acesso a seus direitos e a dignidade humana quer seja nas regiões 
de origem, quer seja nas regiões de destino da migração.  
 Desde a década de 1960, na Diocese de Araçuaí – Vale do Jequitinhonha-MG, a migração 
temporária constitui um marco na vida de milhares de famílias. Nessa movimentação, migrantes, 
comunidades, pastorais sociais, organizações e movimentos sociais descobrem os sinais da presença de 
Deus e o sentido dessa presença que marcam suas histórias, lutas, conquistas e empenho em busca de 
direitos e defesa da vida. A missão da Pastoral do Migrante, realizada nas comunidades dessa Diocese, a 
cada ano, vem fazendo desabrochar a auto-estima dos migrantes e suas famílias. Isto os ajuda a organizar 
e fortalecer suas comunidades, a despertar sua consciência crítica sobre o sistema que os oprime, a 
resistir contra a violação de seus direitos, a fortalecer suas culturas e religiosidade, sua identidade; a 
buscar alternativas de trabalho e vida digna, por um lado, e, por outro, também tem viabilizado o 
surgimento e multiplicação de novas lideranças comunitárias entre os trabalhadores e suas famílias, bem 
como, entre os próprios missionários que realizam a missão junto conosco.  
 
 
                                                                                                                     Capim Dengoso: 

                                                                                              
Eu vou cantar meus nove                                                                                                              
na folha da cana e do capim dengoso 
dona da casa me dá um gole 
se não for trabalhoso. 
 
Aqui no córrego do Cuba 
não precisa mais chover 
só os olhos do meu bem 
faz o mato enverdecer. 
 
Limoeiro pequenino 
carregado de fulô 
Eu também sou pequenino 
carregado de amor. 
 
Se eu soubesse fazer doce 
como eu sei fazer melado 
eu fazia doce seco 
para dar meu namorado. 
(Dança dos noves). 
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As vinte e quatro comunidades contempladas pela missão no município de Chapada do Norte foram:Porto 
Servano, Porto dos Alves, Poções, Amorim, Morro Branco, Córrego das Almas, Córrego Manoel José, Cuba, 
Faceira, Córrego do Buracão, Ribeirãozinho, São João dos Marques, Comunidade Samambaia, Córrego da 
Tolda, Cajamunum, Água Suja, Cruz das Almas, Córrego do Rocha, Córrego da Misericórdia, Gravatá, 
Batieiro, Mazagão, Ponte do Capivari, Sampaio. Considerando as distâncias geográficas, foram formados 
setores de três e de quatro comunidades, com o objetivo de poder chegar a todas as suas famílias. 
 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITA MISSIONÁRIA AOS MIGRANTES DE IGATU – ANDARAÍ –BA 

                                                                                                     
Andaraí é uma Paróquia da Diocese de Ruy Barbosa no Sertão da Bahia. Localiza-se no meio da 

Chapada Diamantina. A Diocese tem 25.000 Km2, 18 padres, dos quais somente quatro brasileiros. O 
Pastor da Diocese, Dom André de Witte é belga, mas é bem brasileiro.  

O Estado da Bahia é o que mais expulsa migrantes no NE, só em São Paulo são cerca de um milhão 
de baianos. A missão foi realizada no distrito Igatu, pertencente a 
Andaraí. O primeiro registro de Igatu é de 1844. Sua história está 
diretamente ligada ao ciclo do diamante, chegou a ter 9.000 
habitantes, hoje tem 320 famílias que sobrevivem da agricultura e do 
turismo. 
 Durante a missão, fizemos contatos com os migrantes retornados de: 
Sorocaba/SP, São Paulo, Mato Grosso, Brasília, Tupã/SP e Paraná. 
Almoçamos juntos, trocamos experiências. 
 Em Igatu, visitamos 310 famílias com uma pequena Equipe 
local, ouvimos o povo, seus anseios, desejos, sofrimentos e esperanças 
de conquistar uma vida melhor. Em razão da falta de organização 
social e perspectivas, para  
muitos jovens a “vida melhor” se consegue migrando para                                                                                                       

São Paulo. Pois, em Igatu não há trabalho remunerado. 
Há muitos jovens desempregados, com forte  
predominância de alcoolismo. Também há forte desequilíbrio nas relações de gênero. 
 
 
 
 

Andaraí em destaque no mapa da Bahia 
Fonte: Wikipédia, 2011 
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O POVO ESTÁ APREENSIVO 
 O Grupo Opportunity, liderado por Daniel Dantas, diz que comprou parte das terras da região, 
incluindo Igatu. O Opportunity denomina toda a área, inclusive Igatu, de fazenda e tem a pretensão de 
investir pesadamente no local construindo um condomínio de luxo.  

Até a “gruna do brejo” (rocha escavada por garimpeiros em sua prática de garimpo que criou uma 
espécie de caverna) está em jogo, inclusive estão pedindo aos poucos garimpeiros que ainda restam para 
deixarem a gruna. Não se sabe onde isso vai parar. Muitas pessoas não têm consciência da situação, outras 
estão bem conscientes e bastante preocupadas. Uma liderança do lugar falou sobre as três quedas de 
Igatu: 
 A primeira foi em 1950, quando ocorreu uma disputa política entre os coronéis Socorro e Zé 
Messias. Quando o governador Juraci foi eleito, aliado do Socorro, houve uma expulsão em massa das 
famílias adversárias, muitos foram obrigados a abandonar tudo e sair às pressas. A segunda queda foi o fim 
do garimpo de diamante, fechamento da Gruna do Brejo. Em 1970 de 9.0000 habitantes restaram apenas 
150 habitantes, os outros migraram para o Sul do país. A terceira queda é agora com os projetos 
ambiciosos de Daniel Dantas e seu grupo. Ninguém pode prever o que acontecerá, a sorte é que, Igatu é 
tombada como Patrimônio Histórico Nacional e isso garante uma relativa conservação do lugar. 
 

A RELIGIÃO DO POVO 
 O Padroeiro do lugar é São Sebastião. Houve a festa do santo 
padroeiro e uma novena, durante a qual foi celebrada a Eucaristia.  Todos os 
dias tinha a alvorada com fogos às 6:00hs, e às 18:00 repetiam o foguetório.  
 No dia 20 de janeiro, às 06:00, havia uma banda de música 
homenageando o santo, às 10:00h a missa, em seguida, a procissão ao meio 
dia; subindo morros rochosos. 
 Em quase todas as casas há um altar dedicado a São Cosme e 
Damião, com dois copos com água, duas velas e flores, é uma devoção aos 
mabaços = irmãos gêmeos. 
 Há uma familiaridade do povo do lugar com os mortos, é uma relação 
amigável que culmina com o “Terno das Almas” - mulheres enroladas com 
lençóis brancos e velas acesas se dividem nas trilhas, nos dois morros dos 
cruzeiros e na Gruna do Brejo. Cantam benditos pelas almas e à meia-noite 
se encontram no cemitério e continuam rezando até o amanhecer. O Terno 
das Almas acontece na Quarta-Feira de Cinzas. Durante a quaresma os 

“irmãos das almas” saem três vezes na semana em oração. Na Semana Santa, o Terno percorre as ruas da 
vila todos os dias da semana ao som da matraca para acordar os 
mortos. 

“Bendito louvado seja a paixão do       
Redentor 

 Irmão meu que está acordado, 
 Acordai quem está dormindo. 
            Vamos nos lembrar das Almas 
            Pai Nosso e Ave Maria 
            Reza irmão meu, reza pelo amor de Deus”. 
            (Cântico de abertura do Terno das Almas). 
 
O VAI E VEM DA MIGRAÇÃO 
 Em Andaraí, acompanhamos a chegada de Migrantes de 
Brasília e São Paulo, grande euforia!  Para “matar a saudade” se faz festa todos os dias. Bebe-se muita 
cerveja e muita pinga curtida na pitanga, come-se tatu, caça preferida e proibida. Alguns migrantes ao 
voltar as suas origens parecem crianças, aproveitam tudo, cumprimentam a todos, brincam.... 
 
 “Padre, eu saí daqui com meu irmão mabaço para São Paulo, porque não tinha outro jeito. A 
vida aqui era muito difícil. Mas eu tenho fé em Deus de voltar. O meu sonho é abrir uma padaria, e 
vou lutar por isso”.  (Migrante de Igatu que mora no 
Morro Doce em São Paulo) 
 
 (Texto sobre Cosme com o vocabulário do 
lugar) 
 Sou Cosminho, tenho um irmão mabaço. Ele tem 
medo de livusia, ele tem medo de ir na Gruna do Brejo 
buscar tubatinga. Por isso, ele fica em casa e eu pego 
minha lanterna e vou. 
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 À noite vamos pro bar do seu Odilon e ficamos na moage. De vez em quando a gente se mete nos 
emburrados, prepara um feijão e fica à noite toda dormindo nas tocas. 
 Tem um Jaré em Andaraí, quando a gente ia em turma, uns roubavam as panelas de galinha do 
Jaré, enquanto o povo dançava a gente ia comer as galinhas tomando abaíra. 
 Num domingo fomos almoçar na casa de minha madrinha, comemos: cortado de palma, godó de 
banana, chique-chique e mamão verde, o feijão estava uma beleza. 
 O marido da minha madrinha é roncói, aqui tem poucos roncói. Eu acho que eu não sou roncói, 
deixa casar pra ver. 
 
Vocabulário: 
Mabaço = Irmãos gêmeos 
Livusia = fantasma 
Gruna = escavação do garimpo em forma de gruta 
Tubatinga = Argila da gruna 
Muage = festa ou pequenas brigas 
Emburrados = trilhas nas serras 
Feijão = feijoada rica em carnes 
Tocas = grandes fendas nas pedras, onde dormem 
Jaré = candomblé 
Abaíra = pinga de cana e cidade da Região 
Cortado e Palma = Palma refogada – todos comem 
Cortado de Mamão = mamão verde refogado 
Cortado de chique-chique = cacto refogado 
Godó de banana = banana verde picada cozida com carne seca e lingüiça picadas 
Roncói = homem estéril 
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