Palmas, 24 de março de 2014
Relatório antropológico: Situação das comunidades de camponeses da Serra do Centro
(Campos Lindos-TO)
Referência: IC 08127.000074/97-82 (PRM-Araguaína)

1. Introdução
O presente trabalho configura-se como atendimento ao despacho exarado pela procuradora
da República Aldirla Pereira de Albuquerque no âmbito do Inquérito Civil Público
08127.000074/97-82, que tem como objeto o acompanhamento da implantação do Projeto Agrícola
Campos Lindos e a situação dos posseiros que residem na área. Considerando as informações
contidas nos autos, indicando que tais posseiros fazem parte de comunidades tradicionais, a
procuradora solicitou a realização de estudo antropológico na área, objetivando que fossem obtidos
dados acerca da trajetória histórica e do modo de vida destas populações.
Ressalte-se que, considerando a quantidade de comunidades a serem visitadas, o trabalho de
campo na região da Serra do Centro deveria contar com a participação de um antropólogo lotado na
superintendência do Incra em Palmas-TO, porém isso não foi possível em virtude de problemas de
saúde do referido servidor. Como consequência disto, havia apenas uma equipe em condições de
realizar as visitas aos camponeses, ao invés das duas previstas no planejamento inicial. Desta forma,
infelizmente tivemos que permanecer menos tempo em cada comunidade, pois não havia tempo
hábil para prorrogar ou adiar a programação feita em colaboração com os integrantes da Comissão
Pastoral da Terra, que nos acompanharam ao longo de todo o trabalho.
De qualquer maneira, importa esclarecer que estivemos em Campos Lindos entre os dias 12
e 18 de dezembro de 2013, tendo visitado as comunidades conhecidas como Raposa, Passagem de
Areia, Gado Velhaco, Vereda Bonita, Primavera, Sítio e Caboclos. Em termos metodológicos,
optamos pela realização de entrevistas semi-estruturadas1 em grupo, focando nos pontos que
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interessavam para este trabalho mas permitindo que nossos interlocutores se manifestassem da
forma como considerassem mais conveniente, sem necessariamente seguir um roteiro rígido de
questionamentos.
Passemos, agora, à apresentação de uma contextualização histórica e, posteriormente, do
relatório analítico acerca dos dados obtidos em campo.
2. Breve contextualização histórica2
A região norte do estado do Tocantins é marcada por um longo e complexo histórico de
conflitos fundiários e lutas pelo reconhecimento de direitos. A resistência histórica das comunidades
rurais às várias tentativas de

expulsão de suas terras resultou em diversas conquistas, sendo

paradigmática a existência de aproximadamente 25000 famílias assentadas pela reforma agrária. Na
região dos municípios de Goiatins e Campos Lindos, todavia, este processo é muito incipiente: lá
ainda há prevalência de uma população rural composta em grande parte por posseiros que não
possuem a titulação de suas terras, enfrentando cotidianamente as pressões de ambiciosos projetos
de aproveitamento do cerrado para plantio de soja.
O território do município de Campos Lindos é dividido em duas “datas” (títulos paroquiais),
denominados Santo Antônio e Santa Catarina. Para nossos propósitos, enfocaremos a
Data/Fazenda Santa Catarina, que foi registrada em 1858, com 44.000 alqueires e pertencia às
famílias Soares Gil e Cruz, de Caxias-MA. Conforme alguns registros históricos, estes sujeitos
expulsaram os índios Xerente da região, os forçando a atravessar o rio Vermelho por diversas vezes,
até que não mais voltaram. Em 1943 a fazenda Santa Catarina passa a fazer parte do distrito de
Cangalha, pertencente ao município de Piacá (atual Goiatins). Posteriormente, em 1966, a
localidade passou a se chamar Monte Lindo, já pertencendo ao município de Goiatins.
No ano de 1972 a fazenda Santa Catarina foi vendida para a Tabacaria Londres, do Rio de
Janeiro e, em princípios da década de 1980, o governo do estado de Goiás demarcou, através do
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uma conversação na qual se utiliza como guia um roteiro que não é rígido, mas contém uma série de indicações para
questionamentos que visam elucidar a problemática levantada com os interlocutores. Na realização das entrevistas
recomenda-se ao pesquisador buscar construir uma relação intersubjetiva com seus sujeitos pesquisados,
relativizando seu posicionamento e reconhecendo seu “lugar de poder”. Tais cuidados se mostram ainda mais
relevantes neste contexto específico, em que somos vistos como “representantes” de um órgão público que pode
colaborar na resolução dos “problemas” da população com a qual dialogamos.
Esta seção do texto tem como base as informações constantes no seguinte trabalho: CASTILHO, Mariana Wiecko
Volkmer e CASTRO, José Gerley Diaz. Do sertão à periferia: a expropriação camponesa pela expansão da soja.
O caso da Serra do Centro em Campos Lindos (TO). Comissão Pastoral da Terra, 2006.
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IDAGO (Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás), áreas em torno de 2.000 e 3.000 ha,
as quais foram vendidas a empresários vindos da região Sul do país. Finalmente, no início dos anos
90, o governador do recém criado estado do Tocantins, Siqueira Campos, esteve na região e
propalou a notícia da criação de mais um novo município, que teria o nome de Campos Lindos.
Desde sua criação, o município tem uma realidade marcada pela contraposição entre os
grandes empresários da soja, por um lado, e os pequenos agricultores, posseiros e os sem terra,
pelo outro. No caso em tela, das comunidades da região da Serra do Centro, o grande marco dos
impactos trazidos pelo agronegócio é o Decreto Estadual 436/97, que declarou que uma área de
terras com aproximadamente 105.590ha, no Loteamento Fazenda Santa Catarina, passaria a ser de
utilidade pública, para fins de desapropriação, com o objetivo de se implementar grandes
empreendimentos de produção de grãos. Começava, naquele momento, a história do Projeto
Agrícola Campos Lindos.
Tal medida da administração estadual inseriu-se no âmbito de um processo conhecido como
“modernização conservadora da agricultura brasileira”, que consiste na implantação de
procedimentos produtivos com elevada tecnologia concomitantemente à manutenção da estrutura
agrária vigente, ou seja, dos grandes latifúndios dedicados à monocultura. O principal objetivo é
atendar as demandas por commodities no mercado internacional, porém, como consequência disto,
as agriculturas familiares dedicadas à produção de alimentos são desvalorizadas e colocadas em um
plano secundário. A partir daí, torna-se praticamente inevitável a expulsão dos pequenos produtores
camponeses de suas terras, agravando-se ainda mais a concentração fundiária.

3. Perfil etnográfico das comunidades da Serra do Centro
3.1. Raposa
Raposa caracteriza-se por ser, na verdade, um complexo de comunidades menores,
nomeadas conforme acidentes geográficos, muitas vezes ignorando a arbitrariedade da divisa entre
Tocantins e Maranhão. As famílias que integram os núcleos distribuídos pela Serra do Centro são,
em sua grande maioria, migrantes que vieram do Maranhão, mais especificamente das margens do
Rio Balsas, entre os anos 50 e 70 do século passado. Dona Rosália, por exemplo, conta que está no
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mesmo local desde pelo menos 1973.
Estes camponeses plantavam algodão, milho, feijão, inhame, abóbora, gergelim e algodão,
porém seu principal cultivo era a mandioca. Além disso, criavam porcos e galinhas, sendo que
alguns poucos possuíam cabeças de gado. Havia cercas apenas nas roças, para que os animais não
entrassem e comessem as plantas. As criações ficavam soltas, mesmo sendo de pessoas diferentes.
Não trabalhavam para terceiros, mas tinham o costume de fazer mutirões (“vizinho ajuda vizinho”)
e era comum convidar os amigos para compartilhar da alimentação quando abatiam um porco ou
um frango, por exemplo. Além dos gêneros alimentícios, ressaltam a importância do algodão, que
era usado para fiação (trabalho feito pelas mulheres, que nem por isso deixavam de participar do
preparo das roças), e a cabaça, utilizada para armazenar líquidos.
Há menções, ainda, aos animais de caça (“peba”, “rabo de couro”) e também aos peixes,
tidos como iguarias saborosas que se tornaram raras ou inexistentes, em virtude do fato das águas
estarem contaminadas por agrotóxicos e de boa parte do “mato” ter sido derrubado para dar lugar a
lavouras de soja.
Tradicionalmente, os excedentes da produção eram vendidos na cidade de Balsas, sendo que
com os recursos financeiros obtidos eram adquiridos roupas, calçados, sal, café e querosene. O
transporte, na ida e na volta, era feito através do Rio Balsas, por onde deslocavam suas balsas de
talho de buriti.
Localmente, havia uma grande série de festas religiosas, distribuídas ao longo do ano, que
celebravam um certo catolicismo popular e, simultaneamente, reforçavam das relações sociais entre
pessoas e comunidades.
A chegada dos sojicultores trouxe impactos imediatos e duradouros, inviabilizando a criação
de gado, a caça e a pesca, que eram feitas em áreas de uso comum. O acesso aos frutos do cerrado
foi impedido, ao mesmo tempo em que foi dificultada ou até mesmo inviabilizada a convivência
entre as pessoas, incluindo-se aí integrantes de uma mesma família. Após muitas lutas e
reivindicações, algumas famílias obtiveram títulos das terras que ocupavam e utilizavam, porém tal
processo está longe de ter ocorrido de forma satisfatória.
Emblemático, neste sentido, é o caso da família de dona Rosália, onde apenas ela e quatro de
seus oito filhos obtiveram a regularização fundiária de áreas com aproximadamente 50 hectares
cada. Ocorre, todavia, que no passado eles chegaram a calcular a utilização de uma área de mais de
500 hectares para a família toda.
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Dona Feliciana, por sua vez, afirma ter chegado à região em 1974, também sendo originária
da “beira do Balsas”, no Maranhão. Teve sete filhos, mas na área titulada, com cerca de 50 hectares,
vivem, “apertados”, ela e dois dos filhos que não tiveram suas terras regularizadas. Os relatos dos
camponeses sugerem que as medições do Itertins diminuíram o tamanho das áreas, desconsiderando
a lógica diferenciada de territorialidade que estas pessoas adotam, a qual envolve o uso comum do
território para determinadas atividades e a circulação de um local para o outro ao longo dos anos.
De uma maneira geral, os camponeses lamentam ter perdido a liberdade de outrora, quando
chegavam num determinado local e escolhiam livremente onde fazer roças e construir casas. De
uma maneira geral, expressam vontade de continuar na região, preferencialmente nos locais onde
estão, plantando, produzindo e crescendo.
3.2. Passagem de Areia
Esta comunidade é composta, majoritariamente, por famílias que estão retornando à zona
rural, para lugares onde seus antepassados já habitaram. A única exceção é o sr. Antônio, que vive
nas proximidades do mesmo local onde nasceu, em 1956. Afirmando saber que o pai já morava na
região há algum tempo, recorda que os primeiros moradores foram os senhores Horozino e
Anacleto. É importante ressaltar que a comunidade Vereda Bonita é bastante próxima, de tal
maneira que os moradores de ambas as localidades possuem fortes relações familiares e
comunitárias. Assim, podemos compreender o fato de que o sr. Joaquim, importante liderança de
Vereda Bonita, estar presente no momento de nossa conversa e atestar as informações de que a
ocupação camponesa na região é antiga: conforme suas palavras, “quanto tomou entendimento já
morava na mesma região”. Além disso, diz que nunca viu a região desabitada: “sempre houve gente,
uns saindo e outros chegando”.
Antonio conta que o pai trabalhava com roça de toco, plantando mandioca, arroz e feijão,
criava porcos e tinha outros animais. Jamais gostou de trabalhar para os outros, no que foi seguido
pelo filho, que diz fazer algumas “diárias” para pessoas conhecidas, apenas ocasionalmente.
Estando restrito ao trabalho numa área de apenas quatro “linhas” ou “tarefas” (equivalente a
aproximadamente um hectare), produz milho, feijão, mandioca, arroz, batata, banana, cana e arroz,
além de criar galinhas. É o único de sua família que obteve título de suas terras - nem mesmo a mãe
idosa teve o reconhecimento deste direito, sente este o motivo que a levou a morar com uma filha
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fora da zona rural.
Dona Josefa, que atualmente vive num local onde seus antepassados já trabalharam, relatou
que, no processo de demarcação feito pelo Itertins, não foram emitidos títulos para mulheres
solteiras. Instada a discorrer sobre sua própria trajetória, iniciou ressaltando que tem ascendência
indígena, sendo parte da “família dos caboclos”. Sabe que o pai veio do Maranhão quando criança,
tendo sido trazido pela avó da localidade conhecida como “Água Barrenta”, nas proximidades de
Croatá. Fez um detalhado relato sobre seu cotidiano na região entre Vereda Bonita e Gado Velhaco,
“do outro lado do [ribeirão] Centro”. Recordando que chegavam a morar “dentro da roça” nos
períodos de plantio e colheita, contou que toda a família trabalhava, incluindo mulheres e crianças,
sendo que “passariam fome” se não fizessem isso. Discorrendo sobre os conhecimentos tradicionais
de seus antepassados, destacou a técnica que o pai usava para fazer fogo: esfregar uma pedrinha
num chifre de gado (procedimento conhecido como “boi de fogo” ou “pinga”).
Os integrantes desta comunidade contam que, no tempo de seus pais, havia uma grande área
de uso comum, compartilhada por diversos familiares e vizinhos, sendo capazes de nomear e
recordar quais atividades cada um destes desenvolvia. Conseguem, também, situar com precisão a
localização dos cemitérios tradicionais, localizados em Ribeirão Dantas, Gado Velhaco, Vereda
Bonita e Brejo da Lagoa, além de fornecer informações detalhadas sobre os parentes que estão
sepultados nestes locais.
Indagados acerca da comunidade dos “caboclos”, que residiu nos arredores antes de ser
praticamente desagregada pelo avanço da sojicultura, nossos interlocutores afirmaram que sua
matriarca “foi pega na aldeia”, mas não sabem dizer em qual localidade. Sabem, todavia, que havia
muitos índios na região, possivelmente pertencentes ao povo krahô.
Como foi mencionado anteriormente, Passagem de Areia é uma comunidade composta por
pessoas que foram forçadas a abandonar a região e estão fazendo o possível para retornar. É um
exemplo, neste sentido, o caso de Benedito, que antes de finalmente se instalar na região em 2004,
vagou pelos arredores de Balsas trabalhando em propriedades de terceiros. “Pequeno”, por sua vez,
afirma estar na região desde 1973, mas apenas em 2008 passou a ocupar a área onde está
atualmente.
Há muitas reclamações sobre a falta de apoio das administrações municipais, estaduais e
federais aos “pequenos e fracos”. A fim de ilustrar o argumento de que respeitam os limites de suas
áreas, mas não são respeitados pelos fazendeiros, relataram diversas ocasiões em que os
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agrimensores que trabalham para estes últimos lhes disseram que estavam cometendo crimes por
permanecer nas áreas que ocupam. Um momento que todos referenciam como significativo é a
mobilização feita em 2000, quando diversos camponeses foram de ônibus até Palmas, com o
objetivo de reivindicar a regularização de suas áreas junto ao Itertins. Apesar de ressaltar os
resultados medianamente positivos de sua mobilização, que garantiu a alguns os títulos das terras,
recordam com muita mágoa das palavras que lhes teriam sido ditas por, Nelito Vieira, que ocupava
o cargo de presidente do órgão na época: “vocês só servem para comer mambira e traíra e mereciam
estar atrás das grades apanhando”.
O fato é que os questionamentos às medições equivocadas e tendenciosas que teriam sido
feitas pelo Itertins são lugar comum, assim como a utilização em campanhas eleitorais das
promessas de regularização fundiária dos territórios destes pequenos agricultores. Neste contexto,
Joaquim ressalta o caso de sua mãe, nascida em 1917 e falecida em 2013, que não teve direito a
terras apesar de ter nascido e sido criada na região.
É consensual entre os integrantes desta comunidade que o objetivo final dos sojicultores é
que todos saiam do local: à guisa de exemplo, recordam de uma pessoa de moto, que andou
recentemente pela região se apresentando como representante da Associação Planalto, solicitando
aos pequenos proprietários que assinassem um documento, o que não fizeram por não saber
exatamente do que se tratava.
Apesar da resistência de muitos, dentre os quais podemos ressaltar as 12 famílias que
atualmente compõem a comunidade, muitos moradores da região não suportaram as pressões,
venderam seus títulos e foram embora.
Um dos principais motivos do êxodo rural, todavia, é a contaminação das águas pelos
agrotóxicos: os fazendeiros estariam jogando veneno até mesmo na reserva legal, o que, no
entendimento dos camponeses, além de impossibilitar a pesca, o consumo humano e a
dessedentação animal, teria acarretado o adoecimento de adultos e idosos e a morte de crianças
pequenas.
3.3. Gado Velhaco
Nesta comunidade, nosso principal interlocutor foi o sr. Francisco, de 68 anos, nascido e
criado nas proximidades do local onde reside atualmente. Recordando que, no passado, havia
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muitos moradores na região, que foram expulsos a partir da chegada dos grandes empreendimentos
agrícolas, ele recorda que o pai migrou do Maranhão para a Serra do Centro em 1922, quando tinha
20 anos. Com uma memória bastante precisa para narrar os fatos do passado, recorda que o pai
morreu quando ele já tinha 19 anos, em 1964, mais precisamente no dia 05 de julho, enquanto a
mãe faleceu em 13 de novembro de 1965. Indagado sobre o trabalho e as atividades produtivas,
ressalta que o pai “não tinha outra arte”, pois “a arte dele era só de roça”. Apesar de “plantar de
tudo”, seus principais cultivos eram o arroz, o milho e a mandioca. Recorda que a educação dos
filhos tinha como base os exemplos, pois todos participavam das lidas diárias. Este aprendizado não
tinha uma duração definida previamente, pois os filhos deviam acompanhar os pais até conseguir
“tomar conta da sua responsabilidade”. Francisco lamenta o fato dos “filhos de hoje em dia” não
quererem mais trabalhar junto com os pais, criticando o “povo novo que só quer saber de trabalhar
como empregado”.
Nosso interlocutor gosta de lembrar que demorou a se casar, mesmo depois da morte do pai,
pois antes disso queria aprender a "fazer o nome", ou seja, a escrever. Conforme seu relato, foi
alfabetizado com 26 anos, tendo como professor o pai de Raimundo, da comunidade Vereda Bonita.
Posteriormente foi para uma escola na região da Lapa, no Maranhão. Enfatizando como era difícil
estudar “naquele tempo”, ressalta que, após aprender a ler, escrever e fazer as operações aritméticas
básicas, estava pronto para casar.
Na recuperação das memórias deste período anterior ao seu casamento, Francisco relata
detalhadamente uma viagem que fez, juntamente com um compadre, até Bom Jesus da Lapa-BA, a
pé, carregando seus mantimentos no lombo de um burro. As lembranças desta jornada, ocorrida
entre 26 de junho e 09 de setembro de 1965, motivam e emocionam o narrador, que descreve com
minúcias vários “causos” ocorridos ao longo do trajeto, além da experiência marcante que foi
chegar naquela cidade, que fica entre o rio São Francisco e a serra. Estas recordações servem como
mote para uma reflexão: “Nós quando somos novos é uma riqueza, tudo que é preciso fazer, nós
temos competência para fazer, de romper com aquela dificuldade. Depois que estamos na idade em
que eu estou, a gente só faz lembrar do que já fez, mas não resolve mais”.
Alguns anos depois destes episódios conheceu a esposa, que veio da comunidade Vão
Grande, no Maranhão, e está com ele até hoje. A companheira sempre o ajudou na roça, mesmo que
ele dissesse que não precisava. Participando de nosso diálogo, ela afirmou que sempre foi “pegada
com o marido”, no trabalho, agradecendo aos pais por a terem ensinado a trabalhar na roça.
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Francisco conta que chegou a ser empregado, durante 5 anos, trabalhando para a pessoa que
o ajudou na escola. Ressalta, todavia, que na maior parte do tempo sempre trabalhou na própria
roça. Lamenta estar “sem força” para plantar nos últimos anos, mas pretende fazer os próprios
plantios novamente, neste ano. Lista arroz, mandioca, milho, batata, abóbora, inhame, cabaça, fava,
iandu e feijão de corda como alguns dos cultivos que tradicionalmente fazem parte do sistema
produtivo da família. O local onde produzia seus alimentos é o mesmo onde o pai trabalhava,
perfazendo um total de aproximadamente 3600 hectares que eram usados por ele, pelo progenitor e
por oito irmãos. Na verdade, é possível afirmar que toda a área no entorno das localidades de
Muquém, Gado Velhaco e Vereda Bonita era ocupada pela mesma família extensa, perfazendo um
total de pelo menos 20 núcleos familiares, que possuíam intensas redes de sociabilidade. Todos
aqueles com quem dialogamos nesta visita à comunidade destacaram a importância das relações de
compadrio e convivência com as pessoas que moravam nas proximidades.
Atualmente apenas três famílias permanecem residindo no local: de acordo com nossos
interlocutores, as pessoas foram saindo porque acharam melhor para suas vidas irem para a cidade
de Campos Lindos, uma vez que não havia mais “espaço para movimento” após a chegada dos
fazendeiros. Este processo teve como ponto culminante o período entre o final dos anos 1990 e o
ano 2000. O êxodo rural foi traumático e impactante, sendo ressaltado por todos o fato de que
aqueles que saíram da área nunca mais conseguiram “trabalhar com roça”, abandonando suas
práticas produtivas tradicionais e tornando-se desempregados ou trabalhadores precarizados.
Francisco foi um dos poucos que obteve a regularização fundiária das terras que ocupa.
Ocorre, porém, que os 66 hectares da área que lhe foi destinada são consideravelmente menores do
que o território onde sua família extensa trabalhava coletivamente. É bastante significativo, neste
sentido, o caso dois vizinhos que são seus sobrinhos e afilhados e não têm títulos. Antonio, um
deles, conta que está na área desde 2005 e só teve coragem de “botar roça” uma única vez, pois tem
medo de perder tudo. São frequentes as informações que chegam a eles alertando que o IBAMA os
multará, caso façam alguma coisa. Tal realidade gera muita indignação, resumida em uma frase: “os
'projeteiros' podem plantar, os 'fracos de condição' não”.
Se é notório que a demarcação não considerou a importância dos laços comunitários prévios,
os impactos ambientais trazidos pela monocultura da soja contribuem para forçar a saída até mesmo
dos poucos que tiveram suas terras tituladas. O próprio Francisco recorda do episódio em que uma
vaca que possuía morreu, logo no começo da implantação do projeto, possivelmente em decorrência
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de uma intoxicação acarretada pelos agrotóxicos. Conforme os integrantes da comunidade, as
lavouras dos "projeteiros" acabaram com as abelhas e o mel e reduziram drasticamente a quantidade
e a qualidade dos peixes e dos animais de caça, como o veado galheiro e o veado campeiro. Há
vários relatos sobre uma verdadeira matança de animais que ocorreu no início do desmatamento.
Alguns recordam saudosos do engenho que existia na região, onde se produzia rapadura.
3.4. Vereda Bonita
Seu Joaquim, de 70 anos, afirma que o pai, falecido em 2005, aos 84 anos, teria chegado na
região por volta de 1926. Nas suas palavras: “quando me conheci por gente o pai já morava aqui”. A
mãe, por sua vez, já teria nascido nas proximidades da Serra do Centro. Conforme as histórias que
lhe foram contadas quando jovem, seu bisavô materno era indígena, de tal maneira que sua família é
“uma mistura de caboclo com índio”.
A área onde até hoje são feitas roças era compartilhada pelo patriarca e seis filhos, que
produziam uma grande variedade de cultivos e vendiam alguns poucos excedentes para adquirir os
bens que a terra não podia lhes dar. Tinham uma forte relação comercial com a cidade de BalsasMA, para a qual se deslocavam por intermédio do rio homônimo. Os mais velhos ressaltam que
passaram mais de 30 anos fazendo comércio com a “loja do Major Curi”. Ocasionalmente, quando
precisavam obter dinheiro e não tinham nada para vender, trabalhavam um pouco na roça de algum
companheiro com melhores condições, em troca de diárias pagas em espécie. Os animais eram
criados soltos, havendo apenas algumas cercas nas roças para que as criações de um vizinho não
atrapalhassem o outro. Complementarmente, a coleta de frutas e mel silvestre também era
importante para a alimentação cotidiana.
Havia uma densa trama de relações sociais com outras comunidades, especialmente Vereda
Bonita e Gado Velhaco. Bastante emblemático, neste sentido, era o fato dos patriarcas promoverem
uma festa religiosa por mês, com a presença de pessoas de todas as comunidades da região,
inclusive algumas do Maranhão. O trabalho em mutirão também era frequente e necessário, sendo
recordados com saudosismo os momentos em que podiam trabalhar na roça “ombro a ombro” com
os companheiros. As mulheres possuíam uma jornada de trabalho que poderíamos qualificar como
tripla: além de cuidar das crianças, eram parceiras na lida da roça e, à noite, fiavam roupas, redes e
cobertas para a família. Um de nossos interlocutores disse que “a rede tecida pela mãe fazia bem
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para o corpo e para o espírito”.
São diversas as consequências negativas da sojicultura sobre o modo de vida tradicional dos
camponeses, merecendo destaques os diversos tipos de pressões sofridas, que levaram a perdas
territoriais e/ou saída forçada dos locais de moradia e produção e a contaminação de águas, solos e
animais pelos agrotóxicos. É uma opinião consensual entre eles que, antes da chegada dos
“projeteiros”, todos "tinham uma vida saudável".
A titulação feita pelo governo do Tocantins não foi suficiente para atender a todos: da área
de mais de 2400 hectares que era ocupada pela família, o falecido patriarca recebeu apenas 136
hectares. Dentre seus filhos, Joaquim obteve 50 hectares, Raimundo 61 e o falecido João 50. Alzira,
Pedro, Hilário e José não obtiveram nada, sendo que esta primeira já era casada e tinha filhos,
constituindo um núcleo familiar autônomo que foi desconsiderado pelos responsáveis pela
demarcação. Os camponeses avaliam que, se o governo atendeu pouquíssimas pessoas, a verdade é
que não pretendia dar títulos para ninguém, tendo que fazê-lo “na marra”, após muitas lutas e
mobilizações.
A desagregação acarretada por este processo de migração formada é notável e impactante:
Raimundo, por exemplo, se viu forçado a vender suas terras, em 2011, pois não suportou a pressão e
não conseguia produzir adequadamente, sobretudo por causa dos malefícios trazidos pelos
pesticidas. Alzira, por sua vez, afirma que seu maior sonho é ter seu próprio “pedacinho de terra”.
Casada há 30 anos, seus sete filhos estão espalhados pelo entorno de Campos Lindos, assim como
seus netos e bisnetos. Sem perspectivas, alguns conseguem trabalhos ocasionais nas fazendas de
soja. Temendo ter que sair da área que atualmente ocupa, pois tem certeza que este é o objetivo dos
grandes fazendeiros, ela enfatiza que não gostaria de terminar sua vida como o antigo vizinho
Manuel Ligeiro, que entrou em depressão e acabou falecendo após ter perdido suas terras.
3.5. Primavera e Sítio
Os territórios destas comunidades compõem-se de vários pequenos núcleos, sendo que em
torno de vinte famílias vivem nesta “aglomeração”. Nestes locais, conhecemos diversos
camponeses, com diferentes faixas etárias, que fizeram questão de narrar suas histórias. Podemos
iniciar citando Dionísio, de 70 anos, nascido e criado na região, pela qual afirma ter “circulado”
bastante ao longo da sua trajetória de vida e Fernando Silva, de 90 anos, que vive na localidade
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conhecida como Bacuri e afirma que entre 1911 e 1914 já havia muitas pessoas vivendo nos
arredores. Conforme seu relato, o avô veio para a região "amansar o lugar", tendo feito contato com
os indígenas que lá moravam.
Os camponeses conseguem relatar detalhadamente o histórico de grilagens na região,
detalhando as incontáveis ameaças e pressões que sofreram ao longo de várias décadas. Citam como
fatos marcantes a construção de pistas de pouso na Primavera e na Pratinha e um mapeamento que
teria sido feito de avião.
Fernando, que não possui terras tituladas, relata que o pai pagava “talões de impostos” todos
os anos, o que o fazia supor que a situação estava regularizada. As narrativas dele e dos mais velhos
indicam que a área da Serra do Centro era dividida entre as famílias de João Noleto, Hilário
Marcelo e Soares, em relação às quais haveria registros documentais no Idago, em Goiânia-GO.
Alguns supõem, todavia, que certos documentos poderiam estar em São Luís-MA, sendo possível,
ainda, que os pagamentos que faziam tenham sido registrados nas coletorias dos municípios.
Itamar, outro morador da comunidade, também nasceu e se criou na região, assim como seus
pais, avós e até mesmo o bisavô de seu pai. Afirma, entristecido, que, hoje em dia, não consegue
produzir muito por causa dos fazendeiros. Antes tinha muito arroz e mandioca, vendendo os
excedentes de sua produção no próprio município. Recorda que morou com os avós por vários anos,
destacando que eram dos moradores mais antigos da região: o avô Anísio nasceu em 1913 e a avó
Ercina de 1925.
Cícero, liderança de Sítio, por sua vez, relata que a formação de núcleos de habitação no
local começou em 1932, quando seu avô chegou de Barra do Corda-MA. Reafirma que suas terras
eram regularizadas, informando que pagaram “talão de aforamento” referente a uma área de 400
alqueires pelo menos até 1961. Recordando que o avô fazia “roça de toco” e vendia sua produção
em Balsas, diz que foi dele que se originou a comunidade, pois os 9 filhos se espalharam pelos
arredores e formaram núcleos familiares, expandindo a ocupação do território.
Apesar de possuir o título de área de 131 hectares, Cícero tem convicção que o Itertins não
“recortou” a área corretamente para todo mundo. Lembra de uma medição que teria sido feita em
1989, determinaria uma área de mais de 700 hectares para sua família, que já seria menor do que os
3 mil que efetivamente ocupavam e utilizavam.
Luzo, nascido no Sítio no ano de 1953, conta que passou a maior parte da sua vida na região,
tendo saído para “trabalhar fora” apenas num período de aproximadamente nove anos a partir de
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1972. Retornou em 1999 e, apesar de estar na mesma área que foi ocupada por seu “velho pai”, já
foi acusado de ser “invasor” e/ou “oportunista”.
Sebastião, por sua vez, afirma que conseguiu o título de sua posse após cinco anos de luta
contra os sojicultores e o governo do Tocantins, conseguindo plantar apenas o suficiente para o
consumo de sua família.
Estes camponeses plantam abacaxi, mandioca, milho, arroz, fava e feijão, dentre outros
cultivos. Elencando os diversos impactos que a monocultura da soja trouxe para si, ressaltam a
importância dos trabalhos feitos em mutirão, que ainda hoje ocorrem, mas tem uma frequência
muito menor, em virtude do fato de que anteriormente trabalhavam com mais liberdade, em áreas
com limites imprecisos que foram tomadas pelos fazendeiros. Neste contexto, lamentam
sobremaneira o fato dos animais não poderem mais ser criados soltos. Recordam, ainda, as antigas
festas religiosas que juntavam várias comunidades das redondezas, juntando o "povo do Marcelo" e
o "povo do Noleto".
Os mais antigos relembram que os avós nunca precisaram comprar arroz fora, pois não
gostavam muito de vender e produziam quase tudo o que precisavam para sobreviver. Quando
necessitavam fazer transações comerciais, empreendiam longas viagens para as cidades de Balsas e
Riachão, no Maranhão. Em Balsas, negociavam com a loja do “major Curi” onde faziam compras
no fiado, com prazo de um ano para pagar.
Voltando ao assunto das medições feitas pelo Itertins, os posseiros afirmam que os filhos
solteiros que moravam com os pais mas já tinham roças próprias não foram contemplados, na época
das demarcações. Exemplar, neste sentido, é a situação de Ilton, filho de Cicinho: nascido e criado
na região, ele expressa a necessidade urgente de ter uma “posse” para si, uma vez que as terras do
pai são insuficientes.
Os camponeses manifestam decepção e tristeza com as acusações de que seriam pessoas “de
fora” que chegaram no local após o empreendimento. Acreditam, todavia, que tais acusações
decorrem pelo menos parcialmente ao fato de alguns integrantes da família chegaram a morar no
Maranhão.
Um fato inquestionável é que, mesmo se considerarmos que algumas pessoas permaneceram
na área após a chegada dos grandes fazendeiros, a fragmentação dos territórios e,
consequentemente, dos espaços sociais prejudicou e, até mesmo, impediu a continuidade da lógica
de reprodução social das famílias. Não tendo mais a possibilidade de construir seus ranchos e fazer
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suas roças com a liberdade de outrora, diversos laços sociais foram rompidos. Exemplar, neste
sentido, é o fato da prática dos mutirões (localmente conhecidos como "adjuntos") raramente poder
ser realizada.
Há uma preocupação generalizada com o poderio da Associação Planalto, a quem são
atribuídas ameaças e pressões àqueles que resistem em permanecer no território tido como
tradicional. Voltando a abordar os impactos trazidos pela expansão da monocultura, os camponeses
ressaltam, dentre aqueles tidos como piores, a contaminação do córrego Primavera, em cujas águas
não se pode mais tomar banho nem pescar, e o fato do desmatamento através do “correntão” já ter
destruído suas “catacumbas” (cemitérios tradicionais), perfazendo um verdadeiro ataque à memória
das comunidades. Além disso, os fazendeiros estariam invadindo e plantando nas suas áreas, o que
seria contraditório com o fato de alegarem que estão no interior da reserva legal de seus
empreendimentos.
De uma maneira geral, a avaliação é de que “antigamente era melhor do que agora”.
Entende-se que o projeto trouxe pobreza, pois hoje as pessoas estão trabalhando apenas para
conseguir sobreviver, sendo que em algumas famílias é comum que as aposentadorias dos idosos
sejam utilizadas para sustentar quatro ou cinco pessoas. Com o passar do tempo, as festas religiosas,
que eram grandes momentos de expressão da sociabilidade comunitária, foram diminuindo,
sobretudo porque os anciões, mais devotos e conhecedores das tradições, não tiveram como
repassar seus conhecimentos aos jovens que foram forçados a sair da zona rural. Neste mesmo
contexto, os saberes da medicina tradicional estão se perdendo, obrigando os agricultores a apelar
para a medicina alopática até mesmo em situações que outrora eram tratadas com os “remédios do
mato”.
Este verdadeiro “êxodo rural forçado”, intensificado pela necessidade dos jovens adultos
saírem da comunidade para estudar e trabalhar para os fazendeiros, teria a prefeitura municipal
como uma de suas incentivadoras: conforme o entendimento das lideranças, o modelo de escola
agrícola proposto pelo poder público teria o objetivo de especializar os jovens para servir ao
agronegócio. Um contraponto seria a escola família agrícola, modelo defendido pelos camponeses ,
tendo como objetivo incentivar os jovens a permanecer no campo, integrados a suas famílias.
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3.6. Caboclos
Trata-se de uma comunidade que foi completamente desagregada após a implementação do
Projeto Agrícola Campos Lindos, de tal maneira que atualmente todos seus integrantes estão
residindo e/ou trabalhando fora da região da Serra do Centro.
Rosa, uma de suas lideranças, relata que, por volta de 2001, os pais foram forçados a vender
suas terras aos fazendeiros, em virtude de pressões e ameaças de que, se não o fizessem, perderiam
tudo. Um momento emblemático foi o incêndio de uma casa que possuíam na área conhecida como
Brejo da Lagoa, atribuído ao fazendeiro Irineu, o que os deixou com bastante medo. Esta
interlocutora sabe que seus avós eram indígenas, e afirma que ela mesma se considera uma índia,
visto que se recorda de, quando jovem, viver numa espécie de aldeia, juntamente com sete ou oito
famílias.
Atualmente, Rosa e alguns familiares próximos fazem roça conjunta numa área de mais ou
menos 10 hectares, que foi adquirida através de recursos que obteve trabalhando como cozinheira.
Recordando que gostavam de criar os animais “soltos” e as atuais condições produtivas dificultam
esta prática, ponderou que a chegada da sojicultura trouxe melhoras para alguns poucos, que
tiveram mais oportunidades de trabalho, e pioras para vários outros, sobretudo aqueles que, como
sua família, tiveram que sair de suas terras.
Carlomi, liderança que vive em outro núcleo familiar nas proximidades, contou que vários
parentes se uniram para adquirir uma área de 20 hectares nos arredores da cidade. É neste espaço
que vinte famílias tentam obter seu sustento, sendo obrigados a trabalhar fora a fim de obter
recursos a serem aplicados na área.
Neste contexto, é com muito saudosismo que se recorda de como era a vida na Serra do
Centro: lá havia pelo menos 50 hectares para cada família, que produzia praticamente tudo de que
necessitava e contava com a ajuda dos vizinhos e “compadres”, trabalhando conjuntamente, sempre
que possível. Destacam que “na mata se planta o que quiser, sem adubo” e lembram de suas
relações comerciais com as localidades maranhenses de Brejo Grande e Riachão. Dona Luísa, uma
das anciãs, conta, detalhadamente, como funcionava o processo de fiação, através do qual
produziam muitos dos itens de que necessitavam.
Carlomi diz que gostaria muito de poder voltar para aquela região, contando com a
concordância de Valdemar (irmão de Rosa), que, enfaticamente, afirma que, se lhe dissessem que
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poderia retornar, “antes de enrolar a rede já estaria chegando”. Para finalizar nosso breve diálogo,
este grupo de camponeses apresentou cerca discordância de sua companheira Rosa, afirmando que
não conseguem pensar em nada de positivo que tenha sido trazido pela implementação das grandes
lavouras de soja.
4. Síntese analítica das anotações sobre o trabalho de campo
As comunidades rurais da região da Serra do Centro são compostas por famílias que há
muitas décadas circulam por um espaço territorial que transcende as divisas entre municípios e
unidades da federação. Trata-se, majoritariamente, de pessoas que relatam uma trajetória de fixação
em diversos pontos no entorno dos rios Balsas e Manoel Alves, indo de um local para outro num
primeiro momento com a intenção de garantir o pousio das terras onde estavam trabalhando e,
posteriormente, fugindo das pressões dos grandes empreendimentos agrícolas.
As narrativas dos camponeses sinalizam que os primeiros a se instalar na área, vindos do
Maranhão, chegaram por volta dos primeiros anos do século XX, num movimento migratório que
permaneceu relativamente constante pelo menos até a década de 1970. O ano de 1980 sinalizou a
intensificação da chegada de um novo fluxo de migrantes, desta vez originados do Piauí. O fato é
que é bastante remota a possibilidade de encontrar posseiros que tenham vindo de outros locais que
não sejam os estes dois estados.
Os mais idosos são capazes de contar com riqueza de detalhes como se instalaram nos locais
que ocupam, quem são as pessoas que já estavam por lá, uma vez que alguns chegaram antes, e
como era a vida na época. São constantes os relatos sobre as dificuldades enfrentadas neste começo,
porém há uma forte exaltação dos esforços dispendidos no trabalho e do companheirismo de
familiares e vizinhos, fundamental para que sobrevivessem e prosperassem.
A roça, a criação de galinhas, porcos e de alguns poucos bovinos sempre foram as bases da
obtenção de sustento destas famílias. Importa destacar que, nos tempos antigos, seus contatos com o
mercado eram esporádicos: segundo os anciões, eles iam para a “rua” (para fora de seus locais de
moradia) apenas uma vez por ano. Tratava-se, basicamente, de deslocamentos através dos rios
Balsas e Manoel Alves e de suas margens, com o objetivo de fazer comércio com o município de
mesmo nome. Há várias narrativas sobre estas viagens, que chegavam a durar meses e envolviam o
transporte de cargas em balsas construídas com talho de buriti e/ou no lombo de animais. A farinha
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de mandioca e o arroz eram os principais produtos vendidos na cidade, onde adquiriam os bens que
não podiam produzir por conta própria: algumas roupas, calçados, sal, café e querosene. Alguns
nem mesmo o café precisavam comprar, pois plantavam pés em quantidade suficiente para lhes
garantir a subsistência deste fruto. Também não necessitavam de óleo de cozinha, pois podiam
utilizar a banha do porco.
O método tradicional de plantio utilizado pelos posseiros é o sistema de coivara 3 (derrubada
e queima), popularmente conhecido como “roça de toco”, com baixíssima ou nenhuma utilização de
insumos agrícolas. Há uma grande diversidade de espécies que são plantadas: arroz, feijão, milho,
mandioca, abóbora, fava, inhame e gergelim integram os consórcios cultivados e são alguns dos
gêneros alimentícios que compõem a dieta dos camponeses. É importante assinalar que o regime de
coivara exige uma intensa rotação entre as terras utilizadas para plantio, o que, conforme indicado
anteriormente, ajuda a explicar os motivos da adoção de uma lógica de mobilidade característica,
que implicava numa constante circulação destas famílias pela região.
O algodão, mesmo não sendo utilizado na alimentação, era um dos cultivos mais
importantes: utilizado para a fiação, atividade feminina por excelência, era a matéria-prima de
redes, cobertas e até mesmo de algumas roupas, conforme contam orgulhosamente as mulheres
mais idosas. Elas fazem questão de destacar que o trabalho no tear não as eximia de outras
responsabilidades: além do cuidado dos filhos, eram parceiras constantes dos maridos na lida diária
na roça.
O bom relacionamento entre os moradores da região é algo ressaltado por praticamente a
totalidade dos interlocutores, que se referem inúmeras vezes às relações de compadrio e parentesco
por afinidade que possuem com os vizinhos que se tornaram companheiros. Extremamente
significativo, neste sentido, é o fato de que as áreas ocupadas por cada comunidade eram em grande
parte de uso comum: a criação de animais, a caça e a pesca eram praticadas sem que houvesse uma
delimitação de terras para cada indivíduo ou família. Apenas as roças eram cercadas, mas isso
ocorria principalmente para evitar que os animais entrassem e comessem os alimentos.
3

Considerando a necessidade de adaptação ao contexto local, consideramos interessante a seguinte definição:
“Coivara é uma técnica agrícola tradicional utilizada em comunidades quilombolas, indígenas e ribeirinhas no
Brasil. Inicia-se a plantação através da derrubada da mata nativa, seguida pela queima da vegetação. Há, então, a
plantação intercalada de várias culturas (rotação de culturas), como o arroz, o milho e o feijão, durante 3 anos. Esse
método é utilizado principalmente em agricultura de subsistência, por pequenos proprietários de terra ou em áreas de
plantio comunal.” (http://pt.wikipedia.org/wiki/Coivara – acesso em 28/01/2014).
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A solidariedade entre os camponeses se manifesta na prática dos mutirões, que já não são
mais tão comuns em virtude das alterações trazidas pela expansão da sojicultura. Tratava-se de
reuniões de diversas famílias que, durante determinados períodos do ano, dedicavam-se a trabalhar
nas roças alheias. A cada dia os trabalhos eram feitos na roça de um dos agricultores, abarcando
todos os tipos de atividades, como roçagem, colheita e plantio. Domingos, da comunidade Raposa,
relatou que, quando não era possível retribuir com trabalho, se repassava parte da produção para os
companheiros. Uma das modalidades adotadas para tanto era o chamado “3-1”, quando, de cada três
vasilhas4 do alimento que era colhido, uma ia para quem trabalhou com o dono da roça. A
convivência e a camaradagem se estendiam, contudo, para além destes momentos de trabalho
conjunto: diversos agricultores relataram que era comum convidar os amigos para compartilhar da
alimentação quando abatiam um porco ou um frango, por exemplo.
Havia, ainda, um amplo calendário de festas religiosas, distribuídas ao longo do ano, que
serviam como momentos de celebração da religiosidade popular e reforço das relações sociais,
unindo famílias de todas as comunidades da região, inclusive do outro lado do rio Manoel Alves, ou
seja, do estado do Maranhão. Foram citadas, dentre outras, as celebrações do Divino Espírito Santo,
dos Santos Reis, de São Félix e de Nossa Senhora Aparecida. Tais expressões do catolicismo
popular serviam inclusive para estabelecer laços afetivos e amorosos entre pessoas que raramente
teriam outras oportunidades de se conhecer melhor. Como sintetizou um de nossos interlocutores:
“A gente rezava, depois dançava até o amanhecer”.
A chegada dos grandes empreendimentos agrícolas e, consequentemente, o avanço dos
produtores de soja sobre os territórios tradicionalmente ocupados por estas comunidades é um
marco de grandes mudanças no modo de vida de seus integrantes. O maior problema é justamente a
limitação do espaço que eles têm à disposição para realizar suas atividades produtivas: as roças de
toco, se não foram completamente inviabilizadas, foram bastante prejudicadas, enquanto a criação
de gado tornou-se praticamente impossível e a de outros animais bem mais difícil. O desmatamento
e a intensa utilização de agrotóxicos praticamente acabaram com a coleta de frutos do cerrado e
tornaram a caça e a pesca extremamente raras. A contaminação dos cursos d’água que afetou o
estoque pesqueiro também foi responsável pela morte de vários dos animais de criação que haviam
permanecido, além de trazer impactos negativos diretos à saúde dos próprios camponeses. Há
inúmeros casos de pessoas que desenvolveram enfermidades após consumir água atingida pelos
4

Unidade de medida adotada regionalmente, a qual não conseguimos precisar durante o trabalho de campo.
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produtos químicos que são jogados na lavoura de soja praticamente todos os meses.
Algum tempo após o início da implantação do Projeto Agrícola Campos Lindos, uma intensa
mobilização das comunidades forçou o governo do Tocantins a reconhecer a existência destas
pessoas e o fato delas estarem na região desde muito antes da chegada dos produtores de soja. É
neste contexto que foi proposta a titulação de suas terras, por intermédio do Instituto de Terras do
Tocantins (Itertins). A considerar o que observamos durante nossa estada na região, tal trabalho não
foi efetivado de forma adequada: há uma quantidade razoável de famílias que foram ignoradas pelo
cadastramento, em virtude da utilização de critérios questionáveis como considerar que pais e filhos
que possuíam casas próximas uma da outra constituíam um único núcleo familiar e precisariam de
uma única área para obter seu sustento.
Ao que parece nem mesmo houve clareza em relação aos critérios utilizados pelos técnicos
do referido órgão estadual em suas medições, uma vez que a simples posse de um animal de carga
alegadamente seria motivo para que algumas pessoas tivessem áreas mais de 20 hectares maiores do
que as de outras.
Seja como for, os empreendimentos agrícolas e a titulação inadequada de áreas individuais
fragmentaram o espaço, separaram e ilharam as pessoas entre áreas de monocultura e reserva legal e
prejudicaram tremendamente a territorialidade destes grupos sociais.
Apesar de não ser uma atividade que necessariamente traga uma contribuição para o
município de Campos Lindos em termos de arrecadação, é inegável que, ainda hoje, a agricultura
camponesa é a atividade que garante a sobrevivência da maior parte da população rural. Até mesmo
naquelas poucas famílias em que há pessoas que possuem outras fontes de renda, como salários no
serviço público, aposentadorias ou diárias em grandes fazendas, o cultivo das roças é responsável
pela obtenção de grande parte dos alimentos consumidos.
O contexto atual, em que as pressões fundiárias e ambientais se intensificam a cada dia,
ameaça sobremaneira a própria existência das comunidades rurais. Algumas, como é o caso dos
Caboclos, que possuem clara ascendência indígena, estão quase que completamente desagregadas,
tendo abandonado a zona rural e vivendo de forma um tanto precária nos arredores da cidade.
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5. Considerações finais
O principal questionamento que perpassa o presente trabalho é aquele que aborda a
possibilidade de identificarmos os camponeses de Campos Lindos como integrantes de
comunidades tradicionais. A fim de refletir adequadamente sobre o assunto, nos cabe trazer à baila
as ponderações de alguns autores que têm se debruçado sobre a temática. Tem importância, aqui, a
noção de “populações tradicionais”, que vem ganhando cada vez mais relevância nos debates sobre
os direitos de grupos humanos com modos de vida e visões de mundo distintos daqueles
hegemonicamente vigentes na “sociedade nacional”. A interlocução das comunidades com
universidades e organizações governamentais e não-governamentais tem sido uma constante,
inclusive contribuindo para um conhecimento mais aprofundado das especificidades destes grupos.
Segundo a antropóloga Neide Esterci:
“Populações tradicionais é como têm sido chamados aqueles povos ou grupos que,
vivendo em áreas periféricas à nossa sociedade, em situação de relativo isolamento face
ao mundo ocidental, construíram formas de se relacionar entre si e com os seres e coisas
da natureza muito diferentes das formas vigentes na nossa sociedade.
No Brasil, esses povos ou grupos, que podem ser muito diferentes entre si, são
conhecidos por muitas outras denominações que, ora indicam sua atividade econômica
mais visível, ora indicam sua origem étnica, ora se referem aos espaços que habitam, ou
ainda a aspectos de sua cultura e seu modo de vida. São pescadores, seringueiros,
babaçueiros, quebradeiras de coco, quilombolas, varjeiros, ribeirinhos, caiçaras e tantos
outros mais.”5
Manuela Carneiro da Cunha e Mauro W. B. Almeida 6, por sua vez, afirmam que “o emprego
do termo ‘populações tradicionais’ é propositalmente abrangente”, porém “essa abrangência não
deve ser confundida com confusão conceitual”. Refletindo sobre a relação entre estes povos e a
conservação da natureza, estes autores elaboram uma tipologia correlacionando práticas culturais e
ideologias de cunho preservacionista. Sem que nos interesse, no momento, explorar as minúcias
desta classificações, nos parece evidente que as comunidades de Campos Lindos podem ser
consideradas “populações que, embora sem uma ideologia explicitamente conservacionista, seguem
regras culturais para o uso dos recursos naturais que, dada a densidade populacional e o território
em que se aplicam, são sustentáveis”. Cunha e Almeida ressaltam que “para conservar recursos,
uma sociedade não necessita evitar completamente a predação, basta que a mantenha sob limites”.
5
6

Site http://www.socioambiental.org/nsa/doc/24082005.html – acessado em 06/09/2005.
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela e ALMEIDA, Mauro W. B. Quem são as populações tradicionais? publicado em Unidades de Conservação (http://uc.socioambiental.org) e acessado em 29 de janeiro de 2014
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Outro aspecto que deve ser ressaltado em relação aos povos e comunidades tradicionais é o
fato de que eles sempre estão baseados em um determinado território, sobre o qual vivem e de onde
tiram seu sustento. Todavia, é crucial ressaltar que esta relação com um determinado “espaço” ou
“pedaço” de terra nunca é apenas utilitária e/ou econômica. Devemos considerar que a concepção
de território para uma sociedade tradicional não é aquela de um espaço apropriado, privatizado e
fragmentado, como o fazemos na “sociedade moderna”, tratando-se, sim, de um espaço de
pertencimento e de apropriação simbólico-religiosa coletiva:
“Pertencemos a um território, não o possuímos; guardamo-lo, habitamo-lo,
impregnamo-nos dele. Além disto, os viventes não são os únicos a ocupar o território, a
presença dos mortos marca-o mais do que nunca com o signo do sagrado. Enfim, o
território não diz respeito apenas à função ou ao ter, mas ao ser”7.
O território cultural precede, portanto, o território político e o território econômico.
Configura-se, desta forma, o conceito antropológico de “espaço social”, que não está direta nem
necessariamente vinculado a uma extensão determinada de espaço físico. Resumidamente, “espaço
social” é uma categoria de análise usada pelos antropólogos para lidar com as relações peculiares
que os grupos humanos têm com os territórios onde vivem e com os quais se relacionam, estando
associada a constantes processos de recriações e reconstruções.
Consideramos que os dados obtidos em campo, conforme apresentação feita na seção
anterior deste trabalho, já é suficiente para evidenciar que os camponeses da região da Serra do
Centro, em Campos Lindos, possuem uma relação permeada de simbolismos com os territórios que
ocupam e/ou já ocuparam. Fica claro que, apesar de sua peculiar inserção no mercado, não se trata
de pessoas que concebem as terras onde vivem e de onde tiram seu sustento como bens com valor
redutível à lógica da sociedade capitalista envolvente. Extremamente significativas, neste sentido,
são as incontáveis falas daqueles que afirmam não se imaginar vivendo em qualquer outro lugar e as
impactantes histórias dos que foram forçados a ir embora e, sem motivações nem perspectivas,
entraram em depressão, adoeceram e acabaram falecendo.
É evidente que novos estudos, mais aprofundados e conduzidos pelos órgãos e instituições
competentes, poderiam elucidar de forma mais aprofundada as peculiaridades do modo de vida
destes camponeses, cuja trajetória histórica deve ser, no mínimo, reconhecida como digna de
respeito pelo estado brasileiro.
7

BONNEMAISON e CAMBRÈZY, citados em HAESBAERT DA COSTA, Rogério. O Mito da desterritorialização:
do “fim dos territórios” à multiterritorialidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004
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Seja como for, é inegável que, ao menos nesta primeira mirada antropológica, podemos
afirmar que estamos tratando de grupos sociais que podem, tranquilamente, ser definidos como
comunidades tradicionais.
Sem mais para o momento, são estas nossas considerações.

Marcio Martins dos Santos
Analista do MPU/Perícia/Antropologia
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Palmas, 30 de abril de 2014
Estudo antropológico complementar acerca dos potenciais elos de tradicionalidade dos
camponeses ocupantes da Reserva Legal do Projeto Agrícola Campos Lindos (Serra do
Centro, Campos Lindos-TO).
Referência: IC 08127.000074/97-82 (PRM-Araguaína)
Técnicos responsáveis: Marcio Martins dos Santos (MPF/PR-TO) e Adelma Ferreira de
Souza (Incra-TO)
1 ! APRESENTAÇÃO
O presente trabalho apresenta-se como atendimento a uma solicitação da Procuradora da
República Drª Ludmilla Vieira de Souza Mota (PRM-Araguaína), que demandou a colaboração do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Tocantins na realização de estudos
complementares acerca das famílias camponesas que ocupam tradicionalmente territórios na Serra
do Centro, município de Campos Lindos-TO. Sendo resultado de uma atuação conjunta dos
antropólogos Adelma Ferreira de Souza (Incra-TO) e Marcio Martins dos Santos (MPF/PR-TO), o
presente relatório buscará apresentar dados referentes aos elos sociológicos e antropológicos das
famílias camponesas das comunidades Raposa, Gado Velhaco, Vereda Bonita, Passagem de Areia,
Primavera, Sitio e Caboclos, todas localizadas na já citada na Serra do Centro.
Conforme já evidenciaram o relatório agro socioambiental realizado em agosto de 2014 pelo
agrônomo José Wilson Silva e o relatório antropológico concluído em março do mesmo ano pelo
antropólogo Marcio Martins Santos, as famílias que ocupam as terras desta região de Campos
Lindos apresentam, em sua grande maioria, vínculos socioculturais tradicionais com este território,
manifestados pela posse e uso coletivo da terra, pelo modo de produção doméstico e pela relação
com os recursos naturais, bem como pela organização social em famílias extensas 1.
Considerando tais apontamentos acerca da unidade socioantropológica das comunidades das
1

A família extensa pode ser definida como uma rede que liga diversos familiares, consanguíneos, afins e aliados,
podendo ou não corresponder a uma única unidade doméstica. Costumeiramente, esta rede é coordenada e/ou
administrada por algum de seus integrantes mais velhos.
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populações rurais da Serra do Centro e o levantamento dos ocupantes da Reserva Legal do Projeto
Campos Lindos feito pelos técnicos do ITERTINS, o presente relatório tem por objetivo específico
apresentar dados sobre elos das famílias Marcelos, Caboclos, Miranda, Horozino e Noletos com a
região da Serra do Centro.
Este estudo é resultado de um trabalho de campo realizado entre os dias 12 e 18 de
dezembro de 2014, sendo que a equipe, além dos dois antropólogos, contou com a psicóloga
Vanessa Maria Alves Lima Sales, da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Previamente, nos
dias 10 e 11 de dezembro ocorreu uma reunião preparatória na sede da Procuradoria da República
em Araguaína, na qual, além dos técnicos do MPF, do Incra e da DPE-TO, estiveram presentes
representantes da Associação Planalto e da Comissão Pastoral da Terra (CPT). O objetivo, nestes
dias, era definir quais famílias deveriam ser de fato entrevistadas, dentre as 95 identificadas como
moradoras da Reserva Legal do Projeto Agrícola Campos Lindos pelos técnicos do ITERTINS e no
estudo efetuado pelo agrônomo José Wilson Silva. Ficou acordado, a partir desta reunião, que
seriam entrevistadas 43 famílias. É com base no material obtido nestas entrevistas que, mais do que
apresentar perfis isolados, optamos por buscar entender os processos de ocupação e o
relacionamento delas com o território da Serra do Centro.
Elaboramos, também, mapas genealógicos abarcando os entrevistados e seus parentes
ascendentes e descendentes, intencionando mostrar como integram as cinco grandes famílias acima
referidas O resultado desta parte do trabalho está explicitado nas figuras 3 a 14. Consideramos que,
assim, se torna possível demonstrar a existência ou não da ancestralidade destas famílias com as
terras da Serra do Centro. Para detalhar melhor a extensão e os limites dos territórios de cada
família, no dia 17 de março de 2015 foi construído um ! Mapa Social" com a participação de
representantes de cada uma delas e lideranças das comunidades da Serra do Centro, com apoio dos
técnicos da CPT. Esclarecemos que, por mais complexos e extensos que sejam, os mapas
genealógicos não são exaustivos, ou seja, não abarcam todos os integrantes das citadas famílias e
aqueles que com elas se relacionam em algum grau de parentesco.
Ainda em termos metodológicos, cabe ressaltar que utilizamos a memória dos mais velhos
para auxiliar na retomada da memória coletiva destes grupos familiares, pois, como afirma
Thompson (2002:17): ! a memória de um pode ser de muitos, possibilitando a evidência dos fatos
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coletivos" . Complementarmente, dialogamos e entrevistamos outros descendentes, a fim de
preencher os lapsos de memória dos idosos e compreender a dispersão e a fixação desses grupos
sociais sobre o território. Por fim, também fizemos alguns levantamentos de d ocumentos, buscando
evidências capazes de enriquecer a narrativa acerca do histórico de ocupação da região.
Ressaltando que a análise feita neste trabalho se apresenta como um complemento àquela
que foi realizada no já citado relatório antropológico ! Situação das comunidades de camponeses da
Serra do Centro (Campos Lindos-TO)" , de autoria do antropólogo Marcio Martins dos Santos e
datado de 24 de março de 2014, esclarecemos que a leitura dele se faz necessária para compreensão
mais aprofundada dos dados aqui apresentados. Ainda assim, optamos por iniciar reproduzindo a
contextualização histórica apresentada no documento em questão.

2. BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA 2
A região norte do estado do Tocantins é marcada por um longo e complexo histórico de
conflitos fundiários e lutas pelo reconhecimento de direitos. A resistência histórica das comunidades
rurais às várias tentativas de expulsão de suas terras resultou em diversas conquistas, sendo
paradigmática a existência de aproximadamente 25000 famílias assentadas pela reforma agrária. Na
região dos municípios de Goiatins e Campos Lindos, todavia, este processo é muito incipiente: lá
ainda há prevalência de uma população rural composta em grande parte por posseiros que não
possuem a titulação de suas terras, enfrentando cotidianamente as pressões de ambiciosos projetos
de aproveitamento do cerrado para plantio de soja.
O território do município de Campos Lindos é dividido em duas ! datas" (títulos paroquiais),
denominados Santo Antônio e Santa Catarina. Para nossos propósitos, enfocaremos a
Data/Fazenda Santa Catarina, que foi registrada em 1858, com 44.000 alqueires e pertencia às
famílias Soares Gil e Cruz, de Caxias-MA. Conforme alguns registros históricos, estes sujeitos
expulsaram os índios Xerente e Krahô da região, os forçando a atravessar o rio Vermelho por
diversas vezes, até que não mais voltaram. Em 1943 a fazenda Santa Catarina passa a fazer parte do
2

Esta seção do texto tem como base as informações constantes no seguinte trabalho: CASTILHO, Mariana Wiecko
Volkmer e CASTRO, José Gerley Diaz. Do sertão à periferia: a expropriação camponesa pela expansão da soja.
O caso da Serra do Centro em Campos Lindos (TO). Comissão Pastoral da Terra, 2006.
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distrito de Cangalha, pertencente ao município de Piacá (atual Goiatins). Posteriormente, em 1966,
a localidade passou a se chamar Monte Lindo, já pertencendo ao município de Goiatins.
No ano de 1972 a fazenda Santa Catarina foi vendida para a Tabacaria Londres, do Rio de
Janeiro e, em princípios da década de 1980, o governo do estado de Goiás demarcou, através do
IDAGO (Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás), áreas em torno de 2.000 e 3.000 ha,
as quais foram vendidas a empresários vindos da região Sul do país. Finalmente, no início dos anos
90, o governador do recém-criado estado do Tocantins, Siqueira Campos, esteve na região e
propalou a notícia da criação de mais um novo município, que teria o nome de Campos Lindos.
Desde sua criação, o município tem uma realidade marcada pela contraposição entre os
grandes empresários da soja, por um lado, e os pequenos agricultores, posseiros e os sem terra, pelo
outro. No caso em tela, das comunidades da região da Serra do Centro, o grande marco dos
impactos trazidos pelo agronegócio é o Decreto Estadual 436/97, que declarou que uma área de
terras com aproximadamente 105.590ha, no Loteamento Fazenda Santa Catarina, passaria a ser de
utilidade pública, para fins de desapropriação , com o objetivo de se implementar grandes
empreendimentos de produção de grãos. Começava, naquele momento, a história do Projeto
Agrícola Campos Lindos.
Tal medida da administração estadual inseriu-se no âmbito de um processo conhecido como
! modernização conservadora da agricultura brasileira" , que consiste na implantação de
procedimentos produtivos com elevada tecnologia concomitantemente à manutenção da estrutura
agrária vigente, ou seja, dos grandes latifúndios dedicados à monocultura. O principal objetivo é
atender as demandas por commodities no mercado internacional, porém, como consequência disto,
as agriculturas familiares dedicadas à produção de alimentos são desvalorizadas e colocadas em um
plano secundário. A partir daí, torna-se praticamente inevitável a expulsão dos pequenos produtores
camponeses de suas terras, agravando-se ainda mais a concentração fundiária.

3. RELAÇÕES SOCIOHISTÓRICAS E ANTROPOLÓGICAS DAS FAMÍLIAS MARCELO,
CABOCLOS CARRO, NOLETO, HOROZINO E MIRANDA COM O TERRITÓRIO DA
SERRA DO CENTRO
A presença das populações camponesas na Serra do Centro, região do município de Campos
Lindos-TO, remonta a mais de um século. Estes camponeses migraram, originalmente, do sul do
4
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Maranhão, da região de Riachão, Balsas e Lapa, atravessando o rio Manoel Alves rumo ao antigo
norte goiano, em busca de terras desocupadas para plantar, criar gado em pastagens extensivas e
garantir a sua reprodução social. Indagados acerca da origem do nome ! Serra do Centro" , os
camponeses disseram que, quando suas famílias chegaram à região, ela já era conhecida por este
nome. Avaliam, porém, que a denominação provavelmente se deve ao fato da Serra ter um formato
peculiar, sendo bastante elevada, porém plana em sua região central.
Os camponeses da Serra do Centro, desde a origem da ocupação no final do século XIX até
as primeiras décadas do século XX, desenvolveram as suas atividades de forma tradicional, sendo
que o modus vivendi baseado no uso da terra e no manejo dos recursos naturais para subsistência,
bem como as relações sociais caracterizadas pelos casamentos endogâmicos 3 e pelas formas
particulares de organização dos espaços foram profundamente alterados a partir da chegada dos
sojicultores à região, conforme estudos anteriores já demostraram (ver SANTOS, 2014).
Segundo relatos do Sr. Fernandes Ribeiro da Silva (1922 4), conhecido como ! Fernandinho" ,
do Sr. Francisco Dias Barbosa (19365), conhecido por ! Chico Carro" , e do Sr. Joaquim Miranda, as
primeiras ocupações de famílias na região da Serra do Centro se iniciaram ainda por volta de 1860,
primeiramente com a chegada dos Marcelos, quando o avô de Fernandinho, João Marcelo, se
instalou na região conhecida por Taboquinha. Posteriormente, por volta da década de 1910, ocorreu
a migração da família ! Caboclo Carro" para a região conhecida por Gado Velhaco, sendo que nesta
mesma época também chegou à região do Canto Bom e da Primavera Severino Noleto, patriarca da
família dos Noletos. A família do Sr. Horozino Rodrigues da Corte chegou à região da Passagem de
Areia por volta de 1920, enquanto os Miranda migraram para Vereda Bonita em 1926.
O Mapa Social das Terras Camponesas (Figura 1), elaborado pelos representantes mais
velhos das famílias Marcelos, Caboclo Carro, Miranda, Horozino, Noleto, Bandeira e Alves da Silva
(Raposa) e lideranças dessas comunidade rurais, com base nas suas memórias e no mapa utilizado
pelo servidores da Fundação Nacional de Saúde, elaborado em 1996 6, permite que observemos
3

4

5
6

Endogamia é a situação na qual os indivíduos devem, preferencialmente, casar com aqueles que têm determinadas
características sociais em comum com as suas. Estas podem dizer respeito à raça, casta, religião etc., porém no caso
em tela referimo-nos a casamentos entre integrantes de uma mesma família extensa (em geral, primos).
Ano de nascimento de Senhor Fernandes Ribeiro da Silva, nascido na região da Taboquinha. Ver Carteira de
Identidade onde, constam também os nomes dos seus pais Pedro Ribeiro Silva e Josefa Marcelo Ramos. (Anexo 1).
Documentos pessoais de Francisco Dias Barbosa (Anexo 2).
Ver Mapa da Fundação Nacional de Saúde onde estão localizadas as terras das famílias em questão com localização
exata de cada ! sítios" , anexo 3
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como se dava a divisão do território da Serra do Centro entre as famílias acima citadas.

Figura 1: Cartografia Social da localização das terras camponeses

Fonte: Trabalho de campo realizado com representantes mais velhos das Famílias Marcelo, Caboclo Carro, Horozino, Miranda,
Noleto, Bandeira e Alves da Silva (Raposa), lideranças camponesas e técnicos da CPT, Março de 2015.
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As terras da Serra do Centro foram sendo ocupadas por essas famílias gradativamente.
Conforme foram se estabelecendo, novas relações de parentesco foram criadas, seja através dos
casamentos ocorridos entre pessoas das mesmas famílias, seja com famílias vizinhas. Igualmente
importantes são as relações de compadrio: via de regra os filhos foram batizados por vizinhos e
parentes próximos, fortalecendo os laços de afinidade, consanguinidade e amizade entre os
camponeses.
3.1. OS MARCELOS
Os membros da família dos Marcelos são descendentes do Sr. Hilário Marcelo Ramos,
conhecido por João José Marcelo, que veio do Maranhão por volta de 1860, junto às primeiras
frentes migratórias que vieram para o antigo norte do estado de Goiás ! amansar a terra" , ou seja,
expulsar os índios Krahô para que os fazendeiros maranhenses pudessem utilizar os campos para a
criação de gado de forma extensiva. Nestes processos de ! amansamento" de terra ocorriam conflitos
armados entre índios e brancos, resultando na expulsão dos povos originários para regiões mais a
oeste.
Essas frentes pastoris chegaram à região sul do Maranhão, nas proximidades da divisa com o
norte de Goiás, pelo Rio Manoel Alves Grande, ainda no incio do século XIX, se estabelecendo nas
áreas de campo na margem direita deste rio, como afirma Júlio Rezar Melatti no livro Índios e
Criadores ! A situação dos Craôs na Área Pastoril do Tocantins (1967) (ver figura 2).
O confronto entre as populações das frentes e povos originários acontecia de forma pouco
harmoniosa: havia uma constante tensão, por se tratar de modos de vida em disputa, normalmente
culminando em conflitos violentos. Neste contexto, como as interações pacíficas entre criadores de
gado e índios eram bastante raras, pouco ocorria a mestiçagem (Ribeiro, 1957 ).
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Figura 2: A chegada das Frentes Pastoris nas proximidades do Rio Manoel Alves, século XIX.
Fonte: Melatti, 1967: 13.

As afirmações deste autores ratificam as narrativas de Fernandes Ribeiro da Silva sobre a
chegada de seu bisavô João José Marcelo à região da Serra do Centro ainda na segunda metade do
século XIX, quando essa frente pastoril atravessa o Rio Manoel Alves Grande para o estado do
Goiás, buscando expandir a criação de gado. Na memória de Fernandinho, seu bisavô foi contratada
pelo senhor Lió Soares para expulsar os índios Krahô que viviam nas proximidades do lado
esquerdo deste rio. Neste processo, conta que seu bisavô encontrou uma criança indígena no mato e
criou-a como seu filho, dando-lhe o nome de Luiz Marcelo Ramos.
Conforme relata, seus pais, Josefa Marcelo Ramos e Pedro Ribeiro da Silva (que eram
primos), contaram-lhe que, depois do sr. João José Marcelo ter ! amansado" a terra, Lió Soares
perguntou se ele queria dinheiro ou gado, no que seu avô teria dito que não queria nenhum dos dois,
mas sim terras para morar e para os filhos. É este o momento que sinaliza sua fixação definitiva na
8
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região da Taboca, aproximadamente nos idos de 1880.
Ainda conforme a narrativa de Fernandinho e de seu sobrinho Dionísio Marcelo Silva, filho
de Maria Ribeiro da Silva, nascida em 1907 7 também na Taboca, a família dos Marcelos ocupou
tradicionalmente a área na cabeceira do Córrego Angico, próximo ao Rio Manoel Alves Grande (ver
Mapa Social da figura 1), onde se reproduziram material e socialmente desde o final do século XIX.
O Sr. João Marcelo Ramos casou-se com Florentina Marcela da Silva 8, com quem teve os
filhos Laurentina Marcelo Ramos e Luiz Marcelo Ramos. Dona L aurentina Marcelo Ramos,
tataravó do Seu Raimundo Marcelo, casou-se com Luiz Ferreira da Silva e se fixou entre o Córrego
Barraca e São Luiz. De lá, uma das filhas da Laurentina, Josefa Marcelo Ramos uniu-se a Pedro
Ribeiro da Silva Almeida e estabeleceu-se no Bacuri, entre os córregos São Luiz e Santo Antônio, e
depois mudou-se para a Taboca, mais ao sul, próximo ao Ribeirão do Centro. Josefa, esposa de
Pedro Ribeiro da Silva, era mãe de Dona Florência.
A irmã de Josefa, Agda Marcelo Ramos, bisavó do sr. Raimundo Marcelino Lima (Batata
Neto), casou-se com José Ferreira Barros e passou a residir na comunidade São Luiz. A avó do Seu
Raimundo e filha de Agda, Dona Sebastiana Marcelo Ramos, esposa de Raimundo Luciano Brito
(Raimundo Batata), se estabeleceu no Olho d# Água. Sua filha, Luzia Marcelo Brito (mãe de Batata
Neto), saiu do Olho d# Água rumo ao Baixão Preto. A filha de Josefa, Maria Ribeiro da Silva, casouse com Clarindo Freire Rocha, com quem teve o filho João Ribeiro da Silva, que, por sua vez, uniuse a Lucinda Campos Rodrigues, com quem foi morar na Cabeceira do Angico, onde vivem até
hoje.
O histórico destas uniões é importante para compreender porque o os limites do território
ocupado pela família dos Marcelo. Suas terras tradicionais vão da Barra do Santo Antônio com o
São Luiz, seguindo pelo Santo Antônio em direção ao Angico, subindo o Angico até a sua cabeceira.
Da sua cabeceira, segue em linha reta até o Ribeirão do Centro, na altura do Baixão Preto. Do
Centro, passando para o outro lado, até a Serra do Borá (próximo ao Baixão Preto), em direção à
Taboca (entre Serra e Taboca). Da outra margem do Ribeirão do Centro, vai descendo até a
Cabeceira Verde, onde faz limite com os Caboclos. Saindo da Cabeceira Verde, vai até a estrada
7

8

Ver anexo 3: Documento de Casamento de D. Maria Ribeiro da Silva e Sr. Clarindo Freire Rocha, onde se declara
que Maria casou com 20 anos, em 1927, consequentemente tendo nascido em 1907.
Ver nome de D. Florentina nos documentos da Neta Florência Marcela Silva, filha de Josefa Marcelo.
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entre a Taboca e o Brejo da Lagoa. Entre o Brejo da Lagoa e a Cabeceira do Barraca havia uma área
comum entre os Caboclos e Marcelo. No Mapa Social da Figura 1 é importante ressaltar que os
limites entre os Caboclos e os Marcelo em cima da Serra do Centro foram traçados para facilitar a
visualização, mas havia um espaço que era utilizado pelas duas famílias. O território dos Marcelo
prosseguia da estrada que ia para Barraca, em linha reta seguindo entre a Cabeceira do Grotão e a
Barraca, indo até a estrada que ia para Primavera; seguindo em linha reta até a Barra do Barraca
com o São Luiz; descendo pelo São Luiz até a Barra do Santo Antônio.
Verificou-se que, além de casamentos endogâmicos ocorreram uniões com integrantes de
outras famílias, consequentemente se estabelecendo relações de parentesco entre os Marcelo e os
Caboclos, Mirandas, Britos (conhecidos por Batatas) e Leandro conforme pode-se observar na
genealogia da Família Marcelo das figuras 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Neste contexto, foram constituídas
também relações de compadrio e amizade, características das comunidades tradicionais rurais
brasileiras.
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FIGURA 3: ÁRVORE GENEALÓGICA DA FAMÍLIA DOS MARCELOS
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FIGURA 4: MAPA GENEALÓGICO DAS PRIMEIRAS GERAÇÕES DA FAMÍLIA DOS MARCELOS
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No mapa genealógico reproduzido na figura 3, estão explicitadas as relações entre membros
da família Marcelo até a 5ª geração, bem como a relação de parentesco com os Miranda, iniciada
quando dona Florência Ribeiro da Silva casa-se com Antônio Miranda da Silva por volta da década
de 1940. Conforme já mencionado anteriormente, Florência Ribeiro da Silva (1916) era filha de
Josefa Marcelo Ramos e Pedro Ribeiro da Silva Almeida. Josefa Marcelo Ramos era filha de Luiz
Ferreira da Silva e Laurentina Marcelo Ramos, que por sua vez é irmã de criação de Luiz Marcelo
Ramos (índio Krahô criado pelo sr. João Marcelo Ramos), que é pai do Senhor Pedro Reis da Silva.
Como se observa na figura 4, o Sr. Hilário Marcelo Ramos (João José Marcelo) casa-se com Dona
Florentina Marcela da Silva ainda nas últimas décadas do Século XIX, já que o neto mais velho
deste casal, Sr. Severiano Ribeiro da Silva (Sevi) nasceu em 1907. Severiano era irmão do Sr.
Fernandinho, cuja memória permite precisar que seus avós tiverem esses dois filhos (Luiz M.
Ramos e Laurentina M. Ramos), que deram origem aos descendentes da família dos Marcelos.
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FIGURA 5: MAPA GENEALÓGICO DA UNIÃO DA FAMÍLIA DOS MARCELO COM OS MIRANDA
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Na figura 5 nota-se que Pedro Ribeiro da Silva Almeida e Josefa Marcelo Ramos tiveram uma filha, Florência Ribeiro da Silva, que uniu-se
com Antônio Miranda Silva. Este casal teve sete filhos: Joaquim Miranda Silva, José Miranda Silva, Ilário Ribeiro Silva, Pedro Miranda Silva,
Raimundo Ribeiro Silva, Alzira Miranda Silva (ver documentos anexos) e João Miranda da Silva. A relação de parentesco entre as famílias é
especialmente relevante para este estudo pois permitiu que estendessem seus territórios além da Taboca e da Vereda Bonita.
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FIGURA 6: MAPA GENEALOGICO DA UNIÃO DA FAMÍLIA MARCELO COM OS BRITOS (BATATAS)
1860
Florentina
Marcela
da Silva

155

Ilário (João)
Marcelo
Ramos

1880 aprox.

1875

Luisa
Ribeiro Silva
Almeida

140

Luis Marcelo
Ramos (
Indio Craó)

Pedro Ribeiro
da Silva
Almeida

1894 aprox. - 1925
Josefa
Marcelo
Ramos

José
Ferreira
Madalena
Barros
Marcelo
Ramos

Aguída
Marcelo
Ramos
1914
101

95

Sebastiana Salvador
Marcelo Marcelo
Ramos Ramos

Raimundo
Luciano Brito
(Batata )

José
Marcelo
Brito

Laura

Antonio
Marcelo
Brito

Maria
Moreira
Reis

Nazaré
Marcelo
Brito

José Raimunda Jose
Miranda Marcelo Coelho
Brito
Ramos

Beatriz João
Marcelo Dias
Brito Santos

Maria
Marcelo
Brito

José
"Mangula"

1898 aprox.

1920

Alexandra Luzia
Correia
Marcelo
Lima
Brito

Luiz
Ferreira
Silva

Laurentina
Marcelo
Ramos

Antonio
Celina
Dias
Marcelo
Brito

Libaneo Marculina
Marcelo Marcelo
Brito
Brito

Rita
Coelho

Erminio
Marcelo
Ramos

Tereza
Soares

Jeronimo
Marcelo
Ramos

Nunciata
Marcelo
Ramos

Miguel
Marcelo
Ramos

Antonia
Marcelo Joaquim
Ramos

" Cadu"
Marcelo
Ramos

Maria
Eva
Marcelo Marcelo
Ramos Ramos

Zeca
do
Jacob

A figura 6 esclarece que Sebastiana Marcelo Ramos, filha de Agda e José Ferreira Ramos, casou-se com Raimundo Luciano Brito (Raimundo
Batata), com quem teve dez filhos: Luzia Marcelo Ramos, José Marcelo Ramos, Antônio Marcelo Ramos, Nazaré Marcelo Ramos (casada com José
Miranda), Raimunda Marcelo Brito, Beatriz Marcelo Brito, Maria Marcelo Brito, Celina Marcelo Brito, Libaneo Marcelo Brito e Marculina Marcelo
Brito. Essa união entre os Marcelo, Britos e Miranda apresenta uma expansão ainda maior da rede de parentesco entre as pessoas que ocuparam
tradicionalmente a Serra do Centro.

FIGURA 7: UNIÃO DA FAMÍLIA MARCELO COM OS LEANDRO E MIRANDA
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Desde a terceira geração de descendentes dos Marcelos há casamentos com os Britos,
Mirandas e Leandro, como se observa na figura 7. Esta dinâmica social explica a expansão da
ocupação da Serra do Centro durante o século XX, a qual foi se intensificando à medida que se
constituía novos núcleos familiares, uma vez que se configurava a necessidade de garantir novas
áreas de terras capazes de assegurar a reprodução física e cultural dos camponeses.

3.2. OS CABOCLOS CARRO
A família dos Caboclos veio da região da Lapa, próximo à margem maranhense do Rio
Manoel Alves, para morar no Gado Velhaco (nome dado a uma área onde vivia reunido um ! gado
bravo criado às soltas" ), hoje registrada como Fazenda Boa Esperança por imposição do ITERTINS.
Os Caboclos tem como referência o ! avô" Pedro Eduardo, índio que foi criado por um homem (cujo
nome não foi possível registrar) que veio ! amansar" a terra para os fazendeiros colocarem gado, ou
seja, como já dito anteriormente, tinha como função expulsar os indígenas para que o território fosse
liberado para a pecuária extensiva, prática comum no século XIX. Conforme pode-se observar na
figura 8, mapa genealógico da família Caboclo Carro, Pedro Eduardo e Martinha Dias Costa eram
pais de Carlos José dos Santos, conhecido como ! Caboclo Carro" em virtude da identidade étnica
de seu pai. O nome ! Carro" , vem de ! Caboclo Carlos" , que ao longo do século XX teve a pronúncia
e a grafia alteradas em virtude do modo de falar de seus descendentes, os quais até hoje são
conhecidos e identificados pelas outras famílias como ! os Caboclos Carros" . O mesmo ocorreu com
o nome do território desta família: a região conhecida por Gado Velhaco passou ser chamada por
muitos de ! Gado Veaco" . Trata-se, sem dúvidas, de traços culturais diacríticos da identificação
social deste grupo familiar, representado pelos mapas genealógicos das Figuras 8, 9, 10 e 11.
Os diálogos com nossos interlocutores indicam que a família dos Caboclos Carro chegou ao
território Gado Velhaco (ver figura 2) por volta de 1912, pois, como relata o sr. Chico Carro, seu
pai, o Caboclo Carro (nascido aproximadamente em 1902) foi morar nesta localidade ainda menino
(ver figuras 8 e 9). Caboclo Carro casou-se com Raimunda Dias Barbosa nos anos 1920, tendo oito
filhos: Antônio Dias Barbosa (Antônio Carro), Ângelo Dias Barbosa, Conceição Dias Barbosa,
Raimundo Dias Barbosa, Júlio Dias Barbosa, Davi Dias Barbosa, Martins Dias Barbosa, Francisco
Dias Barbosa (Chico Carro, nascido em 1936), Joana Dias Barbosa, Maria Dias Barbosa e
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Alexandrina Dias Barbosa.
O território da família dos Caboclos Carro se inicia no Ribeirão do Centro, no limite com os
Miranda, na metade do caminho entre a Vereda Bonita e a Vereda Comprida. Sobe o Ribeirão do
Centro até a Cabeceira Verde, onde faz limite com os Marcelo. O limite norte fica entre a Cabeceira
do Primavera e as proximidades do Córrego Barraca. Conforme mencionado acima, no Mapa Social
(figura 2) verifica-se que os limites entre os Caboclo e os Marcelo em cima da Serra do Centro
foram traçados para facilitar a visualização, mas havia uma área de uso comum entre as duas
famílias. O limite sul era o Ribeirão do Centro.
A família do Caboclo Carro viveu de 1922 a 1995 neste território, até o momento em que o
governo do estado do Tocantins, na época administrado por Siqueira Campos (informação
insistentemente repetida pelos camponeses), desapropriou as famílias que tradicionalmente
ocupavam estas terras para implantação do Projeto Agrícola de Campos Lindo. Após intenso
processo de mobilizações e reivindicações por direitos, o ITERTINS demarcou e registrou 66
hectares para Sr. Chico Carro, enquanto os demais membros de sua família ficarem sem acesso
garantido às terras que estiveram sob sua posse por mais de 80 anos.
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FIGURA 8: MAPA GENEALOGICO DA FAMÍLIA CABOCLO CARRO
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A figura 8 apresenta os parentes ascendentes e descendentes de Carlos José dos Santos (Caboclo Carro). Seu filho Francisco Dias Barbosa
(Chico Carro) ainda mora no território do Gado Velhaco com sua família. A filha Lucicleide Gomes Barbosa, já casada, também m mora nas terras do
pai, reproduzindo a tradição cultural de acolhida dos novos núcleos familiares que se formam dentro do território do grupo familiar. Ressalte-se, porém,
que esta estratégia de reprodução social está comprometida devido às limitações da pequena área de 66 hectares que foi titulada pelo Itertins.

FIGURA 9: MAPA GENEALÓGICO DA FAMÍLIA CABOCLO CARRO E RELAÇÕES DE PARENTESCO COM A FAMÍLIA MIRANDA
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A figura 9 apresenta de que forma a genealogia da família do Caboclo Carro cruza-se com a dos Miranda, a partir de casamentos entre os netos
de Caboclo Carro e pessoas da citada família: Magnólia Barbosa da Conceição e Sebastião Miranda, Evalda Gomes Barbosa e Raimundo Miranda
Silva, Maria Conceição Miranda e Domingos Miranda. Garantiu-se, assim, a continuidade de ocupação dos territórios de Gado Velhaco e Vereda
Bonita, conforme já sinalizado na figura 1.

FIGURA 10: MAPA GENEALÓGICO FAMÍLIA CABOCLO CARRO: CASAMENTOS ENDOGÂMICOS
1888 aprox.
1882 aprox.
Martinha
Dias
Barbosa

Pedro
Eduardo
(Indio)

1900 aprox.
1902
113

Raimunda
Dias
Barbosa

Carlos José
dos Santos
(Cabloco Carro)

Antonio
Dias
Barbosa

Raimunda Angelo
Castro
Dias
(Tia)
Barbosa

Rosila

Maria Conceição
Carneiro
Dias
Barbosa

Julio
Dias
Barbosa

Selestina
Carneiro
Lira

João
Dias
Barbosa

Maria Alexandrina
Raimundo Davi
Martins Francisco Joana
Dias
Dias
Dias
Dias
Dias
Dias
Dias
Barbosa
Barbosa
Barbosa Barbosa Barbosa Barbosa Barbosa

Maria
(Loura)
Regina
Maria
Dias
Desiré
Barbosa Barbosa

Nilo
Dias
Barbosa

Anestor Sandoval Aldenor
Pedro
Dias (Sandô) Dias Dias
Dias
Barbosa Barbosa Barbosa Barbosa

Adão

Valdenor Antonio
Dias
Barbosa

Creuza

Eva

Neuza

FIGURA 11: CONTINUAÇÃO DO MAPA GENEALÓGICO FAMILIA CABOCLO CARRO: CASAMENTOS ENDOGÂMICOS
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As figuras 10 e 11 apresenta a árvore genealógica da família do Caboclo Carro, registrando-se os casamentos endogâmicos, em que primos
casaram entre primos e tios com sobrinhos. Antônio Dias Barbosa casa-se com sua tia Raimunda Castro, Martins Dias Barbosa (irmão de Chico Carro)
com a sobrinha Diná Barbosa, Ana Dias Barbosa com Elias Gomes (irmão de Salustiana Gomes Barbosa, esposa de Chico Carro) e José Dias Barbosa
(irmão de Diná Barbosa) com Edineusa Barbosa (filha de Diná Barbosa). No que se refere aos primos, Sabina Barbosa da Conceição casou com
Antônio Dias Barbosa e Helena Barbosa Conceição com José Dias. Estes arranjos matrimoniais são, também, uma característica marcante destas
comunidades camponesas tradicionais, no Brasil.
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3.3. OS MIRANDA
Os Miranda migraram da região de Riachão, no Maranhão por volta de 1926, se instalando
primeiramente na área do Sítio Novo, onde ficaram por cinco anos. Em 1931, mudaram-se para a
região de Vereda Bonita. A família é conhecida por Miranda devido à descendência do avô João
José Miranda (nascido aproximadamente em 1898), casado com Adelinda Miranda Silva (1901). Os
dois eram primos e tiveram sete filhos: Manoel Miranda Silva, Ireno Miranda Silva, Antônio
Miranda Silva, Nazaré Miranda Silva, Roberta Miranda Silva, Maria Miranda Silva e Valdomiro
Miranda Silva. Os três mais jovens já nasceram na região da Serra do Centro, casando-se com
pessoas das famílias Noleto e Horozino, posseiros de terras vizinhas, e continuando a morar nas
terras do Sr. João José Miranda.
Segundo relato do sr. Joaquim Miranda (nascido em 1943, na Vereda Bonita), as terras do
avô João José Miranda faziam limites com as terras do Caboclo Carro ao sul, ao norte iam até o
meio da região do Sítio, onde estavam outros parentes seus, ao leste com o Ribeirão do Centro e a
oeste com a região da Primavera, onde residiam as famílias Noleto e Batatas. Antônio Miranda, pai
do Seu Raimundo Miranda, habitou na Vereda Bonita e explorava até a metade do caminho entre as
duas Veredas (Bonita e Comprida), margeando o Ribeirão do Centro e seguindo em linha reta até a
cabeceira do Córrego Primavera. Os limites seguiam pela margem do Primavera até o Baixão do
Jataí, de onde continuava em linha reta até o Manoel Alves, passando pela metade do caminho entre
Bacuri e Primavera.
O pai do Sr. Joaquim, Antônio Miranda da Silva (1921), casou-se com Florência Marcelo
(1917), indo morar nas terras da família dela, na Taboca. A memória deste interlocutor registra como
referência no local sua avó materna, Dona Josefa.
Ainda segundo Joaquim Miranda, os membros se sua família viveram na terra do avó até
1983, quando chegaram à região os primeiros fazendeiros plantadores de soja. Jandir Roxo,
Epifânio Domingos Leão e Irineu se instalaram na região do Ribeirão Dantas, enquanto na região do
Centro se fixaram Telma, Silvério e Élson. Recorda bastante deste último, que fez uma derrubada e
cercou um pedaço de terra para ele, onde plantou por alguns anos. No ano de 1997, depois da
desapropriação das famílias pelo estado do Tocantins, a administração estadual removeu estes
fazendeiros que estavam na área da família Miranda e colocou lá os atuais sojicultores.
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O sr. Joaquim Miranda afirma que o Governo do Estado não comunicou às famílias acerca
da desapropriação de suas terras. Foi o Padre Bernardo, que era da Pastoral da Terra, quem os
orientou a buscar ajuda para defender os seus territórios e seus direitos.
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FIGURA 12: MAPA GENEALÓGICO DA FAMÍLIA DOS MIRANDA
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A figura 12 apresenta a árvore genealógica da família Miranda, que se misturou com a família Marcelo através do casamento de Antônio
Miranda com Florência Marcelo e com a família dos Horozino a partir dos casamentos de João Miranda da Silva com Lucinda Campos Rodrigues e
Raimundo Miranda da Silva com Brígida Campos Rodrigues, ambas filha de Horozino Rodrigues da Corte.
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3.4. FAMILIA DOS HOROZINOS
A Família Rodrigues é identificada socialmente como ! os Horozinos" . Esta identificação [é
relacionada ao nome do senhor Horozino Rodrigues, que chegou à região com seus pais Samuel e
D. Maria por volta de 1913, oriundo da cidade de Correntes, no estado do Piauí, de onde vieram
fugindo da seca que acometeu este estado na década de 1910. Os pais de Horozino vieram residir
próximo a um parente conhecido como ! Canutão" , na região da Passagem de Areia. Posteriormente,
Samuel voltou para o Piauí, mas Dona Maria continuou morando na Passagem de Areia. Ao longo
de grande parte de sua vida, Horozino migrou para outras regiões, sempre em busca de trabalho. Foi
numa dessas ! andanças" que ele conheceu Dona Ana, com quem se casou e ficou morando um
tempo na região da Babilônia, no Maranhão. Algum tempo depois, porém, Dona Ana faleceu e o sr.
Horozino conheceu sua segunda esposa, Sabina Vieira da Mota, com quem teve os filhos Benigno,
Davi, Osana e Domingos. Alguns anos depois, com os filhos já crescidos, Horozino separa-se de
Sabina e retorna para as terras da família na Passagem de Areia. Por volta de 1954, casa com Dona
Jandira Souza Campos, permanece residindo na Passagem da Areia e lá tem mais cinco filhos:
Antônio Souza Campos (identificado como Antônio Horozino), Aralinda Souza Campos, Lucinda
Souza Campos (casa com João Miranda), Maria Campos Rodrigues e Brigida Campos Rodrigues da
Silva (casa com Raimundo Miranda).
O território que família do senhor Horozino administrava v ai da Barra do Ribeirão do
Centro, subindo por este curso d'água até a Barra do Córrego Chinelo e dela seguindo em linha reta
até o Baixão do Lameiro, onde encontra o Rio Manoel Alves. Ao leste o limite era o próprio
Ribeirão do Centro, que marcava a divisa com as terras da família do Caboclo Carro. Ao sul suas
terras se encontravam com aquelas da família dos Leandros, enquanto o limite oeste era o rio
Manoel Alves Grande. O território era utilizado coletivamente por toda a família extensa, de tal
maneira que todos os filhos e seus núcleos familiares lá residiam e produziam.
Segundo seu filho, Antônio Souza Campos (Antônio do Horozino) " naquela época ficava
assim né... em todo lugar que você queria tá, tava, não tinha incômodo# . Este interlocutor relata o
caso de um homem do Maranhão que tentou ! tomar" as terras da sua família, contexto em que seu
pai foi atrás do registro do imóvel, a fim de evitar ser desalojado. Deste modo, em 1966 o Instituto
Brasileiro de Reforma Agrária (IBRA), entrega-lhe uma ! Declaração de Propriedade Rural" , onde
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define o tamanho da propriedade de senhor Horozino Rodrigues da Corte em 200 alqueires ou 970
hectares de terra, conforme pode-se observar nos anexos 6 e 7. No entanto, segundo seu Antônio
Horozino, muitos anos depois, após a chegada dos sojicultores à Serra do Centro, o ITERTINS
titulou apenas uma área de 50 hectares, reconhecendo o direito a posse a um único membro da
família.
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FIGURA 13. MAPA GENEALÓGICO DA FAMÍLIA HOROZINO
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Como já foi indicado, a família de Horozino possui relações de parentesco com a família
Miranda, originada pelos casamentos das filhas do patriarca Horozino Rodrigues da Corte com os
filhos de Antônio Miranda da Silva, conforme observa-se na figura 13.

3.5. OS NOLETO
Nas décadas finais do século XIX, o casal Severino e Inês Noleto morava na região da Lapa,
porém posteriormente se mudaram para a Serra do Centro, desenvolvendo pecuária extensiva nas
regiões da Primavera e do Canto Bom. Conforme a memória de Chico Carro, este casal teve três
filhos: Raimundo Oliveira Noleto, Aleixo Oliveira Noleto (Silo) e Detinho Oliveira de Noleto.
Severino e Dona Inês também criaram mais três ! afilhados" : Carlos José dos Santos (Caboclo
Carro), Raimundo Luciano de Brito (Raimundo ! Batata" ) e Sr. Martins Barbosa (filho do Caboclo
Carro e irmão de Chico Carro). Tratava-se de uma prática comum nas relações de compadrio entre
as populações camponesas tradicionais: caso os pais tivessem alguma dificuldade (família
numerosa, problemas de saúde, impossibilidade de amamentação etc.) frequentemente os padrinhos
! terminavam" de criar seus afilhados.
Entre a família Noleto, que teria se originado de imigrantes italianos chegados ao Brasil em
algum momento do século XIX, houve um predomínio de casamentos endogâmicos (ver figura 14),
com a regra de matrimônios entre primos que predominou até recentemente formando uma
comunidade camponesa unida por laços de consanguinidade. Apesar desta regra familiar ter
vigorado por muitos anos, ela nem sempre foi cumprida, havendo alguns casamentos entre
integrantes da família dos Noleto com os Miranda e os Soares.
O território dos Noleto se estendia da Barra do São Luiz no Manoel Alves, subindo pelo
primeiro até a Barra do Barraca, pegando a divisa com as terras dos Marcelo até a estrada que vai
para Primavera. Dali, descia em linha reta até próximo da Cabeceira do Barraca, onde faz limite
com os Marcelo e os Caboclo; segue em linha reta até a Cabeceira do Primavera (Taquari); desce o
Primavera até o Baixão do Jataí; segue na divisa com os Miranda até o Manoel Alves; desce o
Manoel Alves até a Barra do São Luiz (ver figura 1).
Na década de 1940, Olívio Noleto constituiu matrimônio com Maria Miranda da Silva
(1929), tendo oito filhos: José Miranda Silva, Mariano Miranda Silva, Arlindo Miranda Silva,
Raimundo Miranda Silva, Dionísio Miranda Silva, Maria Isaura Miranda Silva, Creusa Miranda
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Silva e Alzira Miranda Silva. Além da relação de parentesco do Noleto com os Miranda, por volta
de 1970 houve casamentos entre os filhos do Alexandrão Noleto com os filhos dos Marcelo.
O território conjunto das famílias Noleto e Marcelo saía da barra do São Luiz com o Manoel
Alves, descendo o Manoel Alves até a barra do Córrego Água Branca, margeando o Água Branca
até sua cabeceira; se estendia em linha reta até o Bugio; também em linha reta seguia até a
Cabeceira do Santo Antônio; fechava margeando o Santo Antônio, que segue o São Luiz até a Barra
do São Luiz no Manoel Alves.
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FIGURA 14. MAPA GENEALÓGICO DA FAMÍLIA NOLETO
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3.6. FAMÍLIA DE FABRÍCIO ALVES DA SILVA " RAPOSA#
Além das cinco famílias que já ocupavam este território, no ano 1973 chegou à Serra do
Centro a família de Fabrício Alves da Silva, que era pai do Sr. Domingos ! Raposa" , vereador no
município de Campos Lindos e importante liderança das comunidades camponesas. O sr. Fabrício
comprou a área de roça de outra família que já estava na região com o objetivo de ficar mais
próximo da irmã Dona Justina, que já morava na Região do Canto Grande desde 1910. A família
! Raposa" explorava as terras que iam da Barra do Ribeirão Dantas subindo o Manoel Alves até a
Serrinha (comunidade ao Sul, pouco depois da Raposa). Da Barra do Ribeirão Dantas, subia até sua
cabeceira e dali até o Vão do Taturubá; fechava em linha reta até a Serrinha, onde encontrava o Rio
Manoel Alves; descia o Rio Manoel Alves até a Barra do Dantas, onde fazia divisa com as terras de
Dona Justina.

4. O TERRITÓRIO, PARENTESCO E TRADICIONALIDADE

As relações de parentesco, compadrio e amizade entre as famílias Marcelo, Caboclos Carro,

Miranda, Brito, Horozino e Noleto, bem como o isolamento social e geográfico da região até
meados da década de 1990, contribuíram para configurar suas dinâmicas sociais destas famílias e a
delimitação de seus territórios. Buscou-se demostrar, ao longo deste estudo e através dos relatos
sócio-históricos, do Mapa Social da ocupação das terras e dos mapas genealógicos, que o
estabelecimento de relações parentescos entre estas famílias foi um processo bastante intenso,
configurando uma complexa teia de interações sociais que definiram a territorialidade camponesa na
Serra do Centro.
Entre as primeiras gerações dos Caboclos Carro e dos Marcelos ocorreram, também,
casamentos interétnicos, envolvendo remanescentes dos indígenas que um dia habitaram a região.
São emblemáticos, neste sentido, os casamentos de Luiz Marcelo Ramos e Luísa Ribeiro da Silva,
que deu continuidade à família dos Marcelos, e de Pedro Eduardo (Índio) com Martinha Dias
Barbosa, que originou a família dos Caboclos Carro. O casamento entre ! primos legítimos" (primos
de primeiro grau) e parentes a partir do segundo grau, bem como entre tios e sobrinhas ou sobrinhos
e tias também se fez presente nas primeiras gerações. Na prática, tais casamentos endogâmicos
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possibilitaram que as terras que as famílias ! administravam" desde sua chegada se conservassem
entre os núcleos familiares. As relações de parentesco entre elas fortaleceram seus laços identitários
com a terra e ocasionaram a permanência em seus territórios, já que anexavam ao território da
família as terras que eram dadas aos noivos para morar e constituir seus núcleos familiares nas
proximidades das terras dos seus pais. Além disso, essas uniões contribuíram para o fortalecimento
dos laços de pertença dos membros da família com a sua parentela, gerando famílias extensas
espalhadas por áreas prolongadas na Serra do Centro, dando conformação a um verdadeiro território
social. A prática de casamento entre parentes diminuiu gradativamente com o crescimento
demográfico e consequente entrelaçamento das famílias mais antigas com as novas que se
instalaram em Campos Lindos a partir da década de 1970.
O quadro abaixo pretende dar uma imagem visual da complexa rede de relações entre
algumas das famílias tradicionais da Serra do Centro.
FIGURA 15 ! REDE DE RELAÇÕES ENTRE AS FAMÍLIAS TRADICIONAIS
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A análise da figura acima, em consonância com os quadros genealógicos apresentados nas
seções anteriores, permite os seguintes apontamentos:
•

A família dos Marcelo possui relações de parentesco com Brito (conhecidos como Batata),
Leandro e Miranda.

•

Na família do Caboclo Carro há uma forte incidência de casamentos endogâmicos e relação
de parentesco com os Miranda e Brito (Batata)

•

A família dos Mirandas possui relação de parentesco com os Brito (Batata) e os Noleto.

•

A família dos Horozinos possui relação de parentesco com os Mirandas.

•

A família dos Bandeira possui relação de parentesco com os Miranda, com os quais
praticamente se unifica em determinado momento de sua trajetória.

•

Os Noleto possuem relação de parentesco e compadrio com os Marcelos, Caboclo Carro e
Britos (Batata)

Analisando as complexas teias de relações de parentesco, compadrio, amizade e afinidade
entre estas seis famílias destacadas no presente relatório observava-se um forte sentimento de
pertencimento ao território, possibilitando a emergência, entre os camponeses de uma noção de que
têm direitos sobre as terras tradicionalmente ocupadas. O conceito de território assinala uma
temporalidade e espacialidade de lugares socialmente ocupados por grupos e populações que os
marcam com suas particularidades e definem uma territorialidade, ou seja, uma forma específica de
ocupar e vivenciar os espaços nos quais residem e de onde tiram seu sustento.
Consideramos fundamental ressaltar que a relação dos povos e comunidades tradicionais
com um determinado ! espaço" ou ! pedaço" de terra nunca é apenas utilitária e/ou econômica.
Devemos considerar que a concepção de território para uma sociedade tradicional não é aquela de
um espaço apropriado, privatizado e fragmentado, como o fazemos na ! sociedade moderna" ,
tratando-se, sim, de um espaço de pertencimento e de apropriação simbólico-religiosa coletiva
Neste caso específico, isto significa dizer que ! território" é, sobretudo, o lugar em que estes
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camponeses imprimiram sua cultura e que, simultaneamente, constitui a base material da sua
reprodução social. Mais do que isso, porém, trata-se ainda de um espaço de vivência, de
sociabilidades, de evocação do passado pelas histórias, causos e recordações de festas, casamentos e
locais de trabalho, em memórias sempre permeadas pelas relações de aliança e amizade entre
parentes e os vizinhos.
Cabe destacarmos, neste momento, que o conceito de ! tradicional" , para a Antropologia,
ultrapassa a barreira da fixidez ao passado, mostrando sua dinamicidade ao acompanhar as
transformações culturais e o advento de novas formas de sociabilidade do grupo, que o caracteriza
etnicamente pelas formas de organização social em que os seus membros se identificam e são
identificados pelos outros, conforme analisa Barth (1969:11). Desta forma, a identidade étnica de
um grupo passa a ser definida em termos de adscrição, ou seja, é caracterizada pela distinção
percebida entre próprios atores e com os grupos os quais interagem.
Manuela Carneiro da Cunha e Mauro W. B. Almeida (2014), por sua vez, afirmam que ! o
emprego do termo $ populações tradicionais#

é propositalmente abrangente" , porém ! essa

abrangência não deve ser confundida com confusão conceitual" . Refletindo sobre a relação entre
estes povos e a conservação da natureza, estes autores elaboram uma tipologia correlacionando
práticas culturais e ideologias de cunho preservacionista. Sem que nos interesse, no momento,
explorar as minúcias destas classificações, nos parece evidente que as comunidades de Campos
Lindos podem ser consideradas ! populações que, embora sem uma ideologia explicitamente
conservacionista, seguem regras culturais para o uso dos recursos naturais que, dada a densidade
populacional e o território em que se aplicam, são sustentáveis" . Cunha e Almeida ressaltam que
! para conservar recursos, uma sociedade não necessita evitar completamente a predação, basta que a
mantenha sob limites" .
Com base nesta premissa e conforme os argumentos de Almeida (2006), se torna evidente
que estes camponeses possuem territorialidades específicas, sendo grupos étnicos que ! constroem"
o território numa relação diferenciada com os recursos hídricos e florestais, efetivando um uso
comum das terras que lhes asseguram sua reprodução física e cultural. Além disso, é fundamental
observar que a profundidade histórica da ocupação está guardada na memória coletiva, o que os
caracteriza, para usarmos uma definição de Paul Little (2002), como grupos sociais fundiariamente
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diferenciados d a sociedade brasileira. Esta territorialidade perdurou por toda a primeira metade do

século XX e avançou até a década de 1980, quando se iniciou a chegada dos primeiros fazendeiros
produtores de soja à região da Serra do Centro, que foram ! derrubando mato" e se instalando. O
ponto culminante desta transformação foi o ano de 1995, quando ocorreu a desapropriação levada a
cabo pelo governo do Tocantins, que expropriou estas famílias de suas terras para instalar o Projeto
Agrícola Campos Lindos.
Estudos anteriores já apresentaram os graves problemas sociais, culturais, econômicos e
ambientais gerados pela implantação do citado projeto na Serra do Centro, impactando
profundamente o modo de vida deste grupo étnico: podemos citar Castilho e Castro (2006), Silva
(2014) e Santos (2014). A configuração atual deste território camponês está fragmentada: no meio
da Serra do Centro estão os produtores de sojas integrados à economia capitalista global,
concentrando a maior parte das terras, enquanto nas bordas permanecem os núcleos familiares
descendentes dos Marcelo, Caboclos Carro, Miranda, Brito, Horozino e Noleto que foram
expropriados de sua terra e, num certo sentido, do próprio direito à cidadania.
A desapropriação e a consequente redução do território camponês a uma pequena fração do
que era anteriormente provocaram uma diáspora dos antigos moradores da Serra do Centro para
Campos Lindos e outras cidades da região, desintegrando seus modos de vida e ameaçando sua
sobrevivência , pois a lógica camponesa é caracterizada pela garantia das necessidades da família
através da produção de alimentos para o autoconsumo da venda do excedente para comprar daquilo
que não é possível de ser obtido na propriedade. A partir da nova configuração que se deu nesse
território, os camponeses se viram transformados em ! estrangeiros em suas próprias terras" , tendo
que provar legal e formalmente sua existência na região há mais de século para aqueles que lá
chegaram recentemente. Com a chegada dos sojicultores blindados pelo aparato econômico e
jurídico, estabeleceu-se um campo de forças e antagonismos entre estes agentes sociais e os
camponeses, que se viram obrigados a aprender aquilo que Bourdieu (2003) define como o sentido
do jogo, ou seja, tiveram que se organizar e buscar saídas na organização política para o
enfrentamento a situação. Assim, puderam resistir à privação de suas propriedades, retornando a
elas como estratégia para evitar que outros tomassem o que restou e que agora está, em grande
medida, definido como área de Reserva Legal do Projeto Agrícola de Campos Lindos.
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Desta forma, avaliamos que o objetivo de averiguar a tradicionalidade das famílias
cadastradas pelo ITERTINS como pertencentes a este território tornou-se de menor relevância, já
que evidências históricas, sociais e materiais apresentadas neste estudo demostram claramente que
as referidas terras da Reserva Legal do Projeto Campos Lindos, bem como de outras áreas da Serra
do Centro, pertencem ao território camponês ocupado há mais de um século. As famílias que
habitam a Reserva Legal são, majoritariamente, ramificações dessas cinco principais linhagens de
parentesco: Caboclo Carlos, Miranda, Marcelo, Horozino e Noleto. Trata-se de netos, filhos e
sobrinhos que tiveram suas terras expropriadas pelo Estado e, no momento das medições e
certificações feitas posteriormente pelo ITERTINS, foram deixados de lado, tendo sido
considerados como dignos do direito de posse apenas aos descendentes que estavam casados,
ficando as gerações seguintes bloqueadas do acesso às terras pertencentes às suas famílias.
Conforme também foi discutido nos já citados trabalhos anteriores, a expansão agrícola dos
projetos de soja e a chegada de algumas poucas famílias de camponeses ocupando vindos ! de fora" ,
que passaram a ocupar os fragmentos que restaram dos seus territórios, fomentou o projeto de
retorno aos locais antigos de moradia e produção, como forma de resistência e luta.
Avaliamos, portanto, que as evidências encontradas neste trabalho mostram que a Serra do
Centro é um território tradicionalmente ocupado por camponeses, nos termos da Política Nacional
de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidade Tradicionais (2007), que, no seu artigo
3º, define os ! grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem
formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como
condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição# . Desta maneira, o
processo de territorialização é resultante de uma conjunção de fatores, que envolvem a capacidade
mobilizatória em torno de uma política de identidade e um certo jogo de forças em que os agentes
sociais, através de suas expressões organizadas, travam suas lutas e reivindicam seus direitos face
ao Estado.
Assegurar o acesso ao território tradicionalmente ocupado por este segmento social significa
preservar vivos na memória e nas práticas sociais os sistemas de classificação e de manejo de recursos,
os sistemas produtivos, os modos tradicionais de distribuição e consumo da produção, além, é claro de
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manter vivas as dimensões simbólicas, através da memória e da história do grupo, que referenciam a
sua visão de homem e de mundo e seus sistemas de conhecimentos (Almeida et al, 2005).

Quanto ao caso das poucas famílias de camponeses que mais recentemente ocuparam as
terras que são consideradas área de Reserva do Projeto Agrícola Campos Lindos e que não possuem
relações de parentesco com os camponeses que tradicionalmente ocuparam este território, apesar de
possuírem traços culturais de tradicionalidade, ainda que oriundas de outras regiões, entendemos
que cabe aos próprios núcleos familiares tradicionais decidirem quem deve ou não permanecer em
seu território. Conforme assinala Barth (2011), a identificação da pertença, o estabelecimento de
fronteiras étnicas, ou seja, de traços culturais que distinguem as pessoas como de ! dentro" ou de
! fora" de um grupo étnico partem de um conjunto de definições dadas pelo próprio e implicam no
compartilhamento de critérios de avaliação e julgamento, necessários para ter certeza que os dois
grupos estão ! jogando o mesmo jogo" . Deste modo, conclui o autor, as relações interétnicas
consiste em um conjunto sistemático de regras que dirigem os contatos interétnicos.
Neste sentido, quem pode saber quais famílias estão seguindo os códigos de valores
estabelecidos pelo grupo de camponeses que tradicionalmente ocupam este território é apenas o
próprio grupo. Estes são quem sabe, pelos relacionamentos sociais estabelecidos na Serra do Centro
quais as famílias possuem similaridades com sua cultura. Portanto, recomenda-se que cabe a este
grupo étnico decidir quem deve ficar em seu território.

5. SÍNTESE DA ANÁLISE DA LISTA DE FAMÍLIAS APRESENTADA PELO
ITERTINS
Para encerrar este estudo e pretendendo complementar os dados apresentados nas sessões
anteriores, apresentaremos uma sistematização das informações acerca das 95 famílias catalogadas
pelo Itertins no levantamento realizado em 2014. Neste sentido, nos basearemos tanto nos
resultados da reunião ocorrida na sede da PRM-Araguaína nos dias 10 e 11 de dezembro de 2014
quanto no trabalho de campo feito na Serra do Centro nos dias seguintes.
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5. 1. Famílias tradicionais
As famílias lideradas pelas pessoas listadas abaixo foram previamente reconhecidas como
tradicionais da região, restando apenas a necessidade de, eventualmente, apresentar documentos
confirmando seu parentesco com os antigos ocupantes da Serra do Centro.

Famílias " tradicionais#
Família/representante
1

Alexandro Carmo da Silva

2

Célio Miranda da Silva

3

Dionísio Marcelo da Rocha

4

Neuriz Ribeiro da Rocha

5

Raimundo Nazaré Barbosa Lira

6

Israel Barbosa da Conceição

7

José Itamar Marcelo dos Reis

8

Cantunília Souza Lira

9

Santina Ferreira Marcelo

10

Manoel Moreira de Oliveira

11

Pedro Dias de Oliveira

12

Edvaldo da Conceição

13

Antônio Dias Barbosa

14

Gilson Santos Araújo

15

Valdomiro da Silva Abreu

16

André Pereira Silva

17

Rosa Amélia da Conceição

18

Marinalva da Conceição

19

Osmar Pereira da Silva

20

Ana Alice Feitosa do Nascimento

21

Agenor Alves da Silva

22

Iracema Carvalho do Santos Alves

23

Anatalia Chaves Tavares

24

Valdemar Moreira Lima
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25

Manoel de Sousa da Silva

26

Marlene Sousa da Silva

27

Evanete Lopes da Silva

28

João Batista Alves Ferreira

29

Edileusa Teles da Silva

30

Ilton Teles da Silva

31

Israel Pereira de Souza

5.2. Famílias com " perfil de reforma agrária#
Trata-se de um conjunto de famílias que não teria apresentado indícios de ocupação
tradicional de terras na região, porém teriam evidente ligação com atividades rurais de subsistência.
Considerando o que foi exposto na seção anterior, compreendemos que, uma vez que seja
reconhecido e regularizado o território dos camponeses tradicionais da Serra do Centro, caberá a
estes definir se estas pessoas podem ou não continuar residindo e produzindo em áreas a ele
pertencentes.

Famílias com " perfil de reforma agrária#
Família/representante
1

José Nilton Luciano

2

João Gomes de Sousa

3

Valdeci José Dias

4

Raimundo Justino da Silva

5

Antônio Carlos Pereira de Araújo

6

Reginaldo Marinho da Silva

7

Valdeir Ferreira Gomes

8

Pedro Damasceno Alves

9

Luiz da Silva Graça

10

José Augusto de Sousa Araújo

5.3. Famílias sem perfil de tradicionalidade
Nos referimos, aqui, a um conjunto de pessoas com perfis diversos, que chegaram à Serra do
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Centro há pouco tempo, vem de outras regiões do Brasil e não apresentam vínculos com atividades
rurais nos moldes do modo de vida do camponês regional. Ressalte-se que muitos deles têm outras
ocupações ou trabalhos que os distinguem dos demais postulantes ao direito à terra: são
comerciantes, empresários e, até mesmo, corretores de imóveis.

Famílias sem perfil de tradicionalidade
Família/representante
1

Aline Brackmann Lander

2

Delmar Lizeu Martins

3

Betônio Costa Guimarães

4

Felip Kusnetsov

5

Alecsandra Kusnetsov

6

Genival Coutinho da Silva

7

Antônio Vieira da Paz

8

Ismar Alves da Silva
5.4. Famílias entrevistadas
As famílias listadas no quadro abaixo, por sua vez, foram localizadas e entrevistadas durante

o trabalho de campo realizado entre os dias 12 e 18 de dezembro de 2014. Apresentamos, aqui, uma
síntese das informações obtidas, destacando que um maior detalhamento sobre as redes e relações
de parentesco já foi fornecido nas seções anteriores do relatório.

1

Família/representante

Região da área pleiteada e
atividades produtivas

Contexto e histórico
familiar

Marileide Aquino Resplandes:
Tem 41 anos, é professora e está
em
união
estável
com
Aldessandro Nonato da Silva,
com quem tem 2 filhos. Reside
na Cidade de Campos Lindos.

A região de ocupação
tradicional de sua família é a
Primavera.
Na
terra
pleiteada faz roça de toco e
tem uma casa. Pretende
cultivar pasto e criar
algumas cabeças de gado.

Sua família materna é
descendente dos Noleto.
Cita os bisavós maternos
João de Aquino Noleto e
Domicília Martins Noleto,
habitantes antigos da região.
Relata que foi criada na
zona rural, tendo inclusive
estudado até a 4ª série em
escola
da
comunidade
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Primavera. Menciona que
alguns familiares tiveram
terras tituladas.
2

Marcina Aquino Resplandes:
Tem 38 anos, é professora e está
em união estável com Ronaldo
Quixaba Guimarães há 06 anos.
Na ocasião da entrevista, estava
grávida de 9 meses. Reside na
cidade de Campos Lindos.

A região de ocupação
tradicional de sua família é a
Primavera. Faz roça de
toco, tem pomar de rutas e
um pouco de pasto, além de
uma casa de tábua e palha
construída. Tem planos de,
futuramente, morar no local.

Sua família materna é
descendente dos Noleto.
Cita os bisavós maternos
João de Aquino Noleto e
Domicília Martins Noleto,
habitantes antigos da região.
Relata que foi criada na
zona rural, na Primavera. É
irmã
da
entrevistada
Marileide
Aquino
Resplandes.

3

Elton Brito de Sousa: Tem 27
anos, é técnico agrícola e está
em união estável com Karina
Soares Noleto há 4 anos e meio.
Reside na cidade de Campos
Lindos.

A região de ocupação
tradicional da família de sua
esposa é a Primavera.
Construiu uma casa na área
e cercou praticamente todo o
terreno.
Pretende
que,
futuramente, a família possa
tirar seu sustento da área,
com criações e plantações.

A esposa Karina é da
família dos Noleto, sendo
que seus bisavós paternos
habitavam a região há
décadas. O sogro, Edvardes
Aquino Noleto, é neto de
João de Aquino Noleto e
Domicilia Martins Noleto.
Karina
é
prima
das
entrevistadas Marileide e
Marcina.

4

Raimundo Nonato Rego
Coelho: Tem 60 anos, é
aposentado e casado desde 1979
com Raimunda Cunha Coelho.
O casal possui 4 filhos, sendo
que apenas um deles ainda mora
na companhia dos pais.
Residem na zona urbana da
cidade de Campos Lindos, onde
têm duas casas.

Relata
plantar
arroz,
mandioca, feijão e banana
numa área na Primavera.
Seu cultivo é apenas para
subsistência
e já foi
beneficiado
com
um
empréstimo do PRONAF.

Afirma que se se deslocou
para Campos Lindos há
pouco mais de 20 anos:
! chegou, gostou e foi
ficando" . No Maranhão
tinha uma roça com a qual
trabalhava, juntamente com
o pai. Relata que a prima
Rita Coelho Gomes já
estava na região quando ele
chegou.
Mora na cidade desde que
chegou porque ! não tinha
terra" , sempre trabalhando
em
propriedades
de
terceiros. Há uns 8 anos
passou a ocupar e produzir
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na posse que reivindica.
Sabem que muita gente saiu
da cidade para ocupar essas
áreas, e foi para uma delas.
Não possui traços de
tradicionalidade com a
região, porém apresenta
perfil de beneficiado pela
reforma agrária.
5

Vanderlei Reis Soares: Tem 42
anos, é lavrador e está casado
com Celândia da Silva Soares,
com quem tem cinco filhos, dos
quais quatro ainda residem com
os pais. Possui uma casa na
cidade, relatando que divide seu
tempo entre as zonas urbana e
rural do município.
Afirma dividir a área ocupada
com o irmão Lindomar Reis
Soares (38 anos).

Informa que está há seis
anos ocupando uma área na
Primavera, na qual planta
mandioca, arroz e várias
espécies frutíferas, além de
cultivar pasto e criar
galinhas.

Nascido e criado em
Campos Lindos, na fazenda
Borá, região da Serra do
Centro. Seu pai, José Soares
Pinto, migrou da Cangalha
para a Serra do Centro no
contexto de uma grande
movimentação ocorrida em
meados dos anos 1970. Os
Soares são reconhecidos
como
uma
família
tradicional
da
região,
havendo
inclusive
casamentos
entre
seus
integrantes e os Noleto.
Teve que sair da fazenda em
que nasceu, pois somente
uma das pessoas que lá
residiam obteve a titulação.
Na
sua
entrevista,
evidenciou-se o fato do
Itertins ter ignorado a
dinâmica de reprodução
social das famílias, que já
tinham clareza acerca dos
locais onde cada filho
poderia fazer sua roça,
depois que constituísse seu
próprio núcleo familiar. No
caso
de
Vanderlei
e
Lindomar, o pai disse que
não precisava de mais nada,
pois já estava velho, sendo
que, neste contexto, a terra
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foi titulada apenas em nome
do filho mais velho, José
Henrique, que já era casado
(José
Henrique).
Este
vendeu a posse e hoje tem
uma chácara de 5 hectares
perto de Campos Lindos.
Apresenta características
de tradicionalidade na
região.
6

Eva Borges Góis Alves: Tem
33 anos e está casada desde
1997 com Raimundo Genivaldo
dos Reis. Tem 3 filhos e reside
na área pleiteada com o marido,
os filhos, os pais, uma irmã e
uma sobrinha. O marido
trabalha como operador de
máquinas nas fazendas da
região.

Serra (Pé da Serra): na
área, com cerca de 20
hectares, plantam arroz,
feijão, mandioca e fava e
criam galinhas. Gostam do
local, especialmente por
causa de sua localização:
sendo perto da estrada,
facilita o deslocamento dos
filhos para a escola.
Desejavam ter mais espaço
para poder criar gado, visto
que,
atualmente,
seus
bovinos fica num local a 70
km de distância, cedido por
um familiar. Em virtude da
distância, não podem nem
sequer aproveitar o leite
fornecido pelos animais.

A família vem do Maranhão,
da margem oposta do
Manuel Alves de uma região
também conhecida como
Ribeirão Dantas (homônima
àquela que existe na Serra
do Centro). Tiveram que sair
da área que ocupavam
naquele
local
porque
apareceu uma pessoa com a
documentação das terras,
apresentando-se
como
proprietária e pedindo para
saírem.
Receberam
indenização apenas pelas
benfeitorias e usaram os
recursos para pagar por duas
áreas (uma de 30 hectares,
outra de 20) no estado do
Tocantins,
há
aproximadamente seis anos.
Fizeram uma negociação
com o Félix, que os teria
enganado: foi realizado um
contrato de compra e venda,
registrado
em cartório,
porém depois disso o
vendedor
nunca
mais
apareceu. Assim, acreditam
que correm risco de serem
despejados em virtude da
má-fé desta pessoa, que teria
negociado terras sobre as
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quais não tinha nenhum
direito.
Quando
se
instalaram no local já havia
algumas roças e pastos que
teriam sido feitas pelo
próprio Félix. Apresentam
traços de um ethos9 de
camponês
tradicional,
porém não vinculados a
região da Serra do Centro.
7

9

Santana Alves Góis: Tem 60
anos, é lavrador e proprietário
de um bar, sendo casado desde
1977 com Maria Alves dos Reis
Alves, com quem tem seis
filhos. Reside na área pleiteada
com a esposa, uma filha e cinco
netos.

Serra (Pé da Serra): Gosta
muito da localização da
área, com cerca de 30
hectares: sendo perto da
estrada,
facilita
o
deslocamento dos netos para
a escola.

A família vem do Maranhão,
da margem oposta do
Manuel Alves de uma região
também conhecida como
Ribeirão Dantas (homônima
àquela que existe na Serra
do Centro). Tiveram que sair
da área que ocupavam
naquele
local
porque
apareceu uma pessoa com a
documentação das terras,
apresentando-se
como
proprietária e pedindo para
saírem.
Receberam
indenização apenas pelas
benfeitorias e usaram os
recursos para pagar por duas
áreas (uma de 30 hectares,
outra de 20) no estado do
Tocantins,
há
aproximadamente seis anos.
Fizeram uma negociação
com o Félix, que os teria
enganado: foi realizado um
contrato de compra e venda,
registrado
em cartório,
porém depois disso o
vendedor
nunca
mais
apareceu. Assim, acreditam
que correm risco de serem

Conforme Clifford Geertz (1989), ! o ethos de um povo é o tom, o caráter e a qualidade de sua vida, seu estilo moral
e estético, e sua disposição é a atitude subjacente em relação a ele mesmo e ao seu mundo que a vida reflete. A visão
de mundo que esse povo tem é o quadro que elabora das coisas como elas são na simples realidade, seu conceito da
natureza, de si mesmo, da sociedade." (GEERTZ, 1989: 93)
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despejados em virtude da
má-fé desta pessoa, que teria
negociado terras sobre as
quais não tinha nenhum
direito.
Quando
se
instalaram no local já havia
algumas roças e pastos que
teriam sido feitas pelo
próprio Félix. Apresentam
traços de um ethos de
camponês
tradicional,
porém não vinculados a
região da Serra do Centro.
8

Everaldo Aquino Noleto: Tem
31 anos, é lavrador e está em
união estável com Lucineide
Mendes Rodrigues (29 anos) há
cinco anos. O casal tem dois
filhos e reside na terra do pai
Antonio Noleto Filho.
Afirma que a área ocupada é
dividida com os irmãos Ivaldo
Aquino Noleto e Cinara
Aquino Noleto, que também
participaram da entrevista.

9

Getúlio Vieira Reis: Tem 55
anos, é lavrador e divorciado.
Teve 9 filhos, sendo que apenas
um reside consigo.

Relata que a área pleiteada,
na Primavera, fica ao lado
da terra tradicional de seu
pai. Informa que não a
explorava muito em virtude
da insegurança acerca da
situação da titulação, mas
hoje já a cercou, construiu
uma casa e começou a fazer
roça. Faz plantação para
subsistência e pretende se
fixar permanentemente no
local.

É integrante da família
tradicional dos Noleto. Os
bisavós paternos, João e
Euridice
Noleto,
são
nascidos e criados na região
da Primavera, ao passo que
os
bisavós
maternos,
Antônio e Ana Noleto
também eram nascidos e
criados na Serra do Centro.
Os pais são ! primos
legítimos" , mantendo a
tradição dos Noleto de
casamentos
dentro
da
própria família.

Está ocupando a área
pleiteada, na Primavera,
h[a seis anos. Relata que faz
plantio de arroz, mandioca e
banana e cria galinhas, tendo
intenção de investir na
plantação de melancia e
mandioca
para
venda.
Possui o desejo de que seus
outros filhos venham para
sua terra, afirmando faz seus
cultivos pensando no que
deixará para eles.

Conta que nasceu e se criou
na região da Serra do
Centro, informando que seus
pais, Mateus Evangelista
dos Reis e Eurides Cunha
Reis, eram dos moradores
mais antigos. O pai nasceu
em
Floriano/PI,
mas
deslocou-se para a Serra do
Centro ainda muito jovem,
após o casamento.
Getúlio criou-se na Fazenda
Manoel José, no local onde
hoje fica a Fazenda dos
Garcia. Relata que foram
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pressionados e praticamente
expulsos da terra e, com isso
tiveram que migrar para a
cidade de Campos Lindos.
Algum
tempo
depois,
passou a ter novamente
vontade de ! lutar pelo seu
pedaço de terra" . Neste
contexto, se apossou da área
que, no seu entendimento,
era ! do governo" , ou seja,
estava disponível para quem
lá chegasse e se instalasse.
Sua ex-esposa, Antonia
Moreira Barros, é da região
da Primavera e atualmente
reside em Campos Lindos.
Getúlio é tio materno de
Vanderlei Reis Soares, que
também foi entrevistado.
Apresenta
traços
de
tradicionalidade com a
região.
10

João Dias dos Santos Neto:
Tem 23 anos. Em virtude de
estar em tratamento de saúde
em Goiânia, a entrevista foi
realizada com seu pai Antônio
dos Santos, com quem reside
na zona rural. João é deficiente
(surto), ficando com esta
condição após um acidente, há
cerca de dois anos. A surdez
dificulta, mas não o impede de
trabalhar.

João e Antônio residem na
área
pleiteada,
na
Primavera, há 9 anos,
porém antes disso sempre
residiram
na
região.
Cultivam mandioca e criam
galinhas, pretendendo, no
futuro,
investir
nas
plantações de arroz, feijão e
melancia, para vender em
Campos Lindos, Goiatins e
Barra do Ouro.

Antônio é descendente da
família tradicional dos
Marcelo.
Seus
avós
Raimundo Luciano de Brito
e Sebastiana Marcelo Ramos
e seus pais Beatriz Marcelo
Ramos e João Dias dos
Santos nasceram e foram
criados
na
Primavera.
Antônio relata que seu local
de nascimento é a Fazenda
Canto Bom, informando que
o sobrenome Marcelo não
consta de seus documentos
oficiais, apesar de assinar
como ! Antônio Marcelo dos
Santos" .
Recorda que a circulação era
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mais livre no passado, de
forma que as pessoas
podiam se deslocar de um
local a outro, morando ou
botando roça onde bem
entendessem. Foi para o
local atual quando os
fazendeiros o fizeram sair da
área tradicional, que fica
bem perto, a uns 2 km.
Quanto tem ! folga" trabalha
! para fora" , por uma semana
ou duas, fazendo trabalhos
braçais, geralmente ! na
diária" .
Menciona
que
Santina
Ferreira
Marcelo,
já
reconhecida
como
camponesa tradicional, é sua
irmã.
11

A família está ocupando a
área na Primavera há cerca
de dois anos. Passam a
maior parte do tempo no
local, porém algumas vezes
têm que ficar na cidade.
Estão fazendo roça e
valorizam o território como
uma fonte de trabalho e
A família divide o mesmo subsistência. Fazem roça de
território com Raimundo da mandioca, feijão e arroz
conjuntamente
com
o
Guia Teixeira da Silva.
vizinho
e companheiro
Raimundo.
Nerismar Barbosa Gomes:
Tem 29 anos, é lavrador e tem
união estável com Maria Félix
Dias dos Santos há dois anos. O
casal tem um filho, e reside na
área pleiteada com cinco filhos
de um relacionamento anterior
de Maria.

Nerismar é descendente da
família tradicional dos
Caboclos Carro. A avó
materna Joana Dias Barbosa
é irmã do Chico Carro.
Recorda que passou a
infância na região do Gado
Velhaco, local de origem da
mãe Ana Dias Barbosa.
Antes de ir para o local
atual, vivia na cidade, pois
não tinha mais lugar (terra)
para onde ir. Um vizinho
avisou que havia essa área
disponível
para
ser
! apossada" . Anteriormente,
chegou a morar e trabalhar
nas terras de uma tia (Eva
Dias Barbosa), mas teve que
abandonar o local quando
ela vendeu a posse para um
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tal Gilmar. Não gosta de
trabalhar ! pra fora" , apenas
nas próprias terras.

12

Há cerca de cinco anos
ocupam
a
área,
na
Primavera. Anteriormente
viviam na cidade de Campos
Lindos. Fazem roça de
subsistência,
plantando
mandioca, feijão e arroz
conjuntamente
com
o
A família divide o mesmo vizinho
e companheiro
território
com
Nerismar Nerismar. Também criam
galinhas.
Barbosa Gomes.
Raimundo da Guia Teixeira
da Silva (34 anos): a entrevista
foi feita com sua companheira
Claudimeire Martins Rocha (33
anos). O casal vive em união
estável há 14 anos e tem 5
filhos.

A mãe de Claudimeire,
Sebastiana Martins Rocha,
é irmã da esposa de Chico
Carro,
liderança
da
tradicional família dos
Caboclos Carro. É na casa
dela, na cidade, que o casal
estava vivendo antes de ir
para
o
local
atual.
Claudimeire diz que, como
não tinha lugar pra ficar ! na
rua" ou ! no sertão" , foi para
esta área que estava
! disponível" .
Raimundo da Guia é de
Balsas-MA e está na região
desde a época em que
conheceu a companheira.

13

Marli Souza de Jesus: Tem 26
anos, está em união estável com
Mazolene Miranda Tavares (35
anos). Tem 3 filhos e está
grávida
do
quarto.
O
companheiro, que é assistente
de saúde, também participou da
entrevista.

A área pleiteada fica na
região conhecida como
Sítio. Mazolene relata que,
até onde sabia, a terra era
! do estado" , ou seja, estava
disponível e desocupada,
sendo este o motivo que o
levou a se ! apossar" dela.
Ainda não investiu muito no
local devido à insegurança
acerca de sua regularização,
sendo este o mesmo motivo
que o levou a ainda não ter
fixado residência no local.
Ainda assim, já está
cultivando roça, e manifesta
pretensão de formar pasto e
passar a criar gado.

Ambos são primos em
segundo
grau
e
descendentes da família
tradicional dos Miranda.
O avô paterno de Marli era
o sr. Cícero Miranda,
nascido e criado na Serra do
Centro. Seu pai, Santos
Sousa Campos, teve terras
tituladas, o que já indicaria
um reconhecimento de sua
tradicionalidade
pelo
Estado.
Mazolene conta que o avô
materno, Odílio Miranda, já
nasceu na região, sendo que
o bisavô, Virgulino, teria
sido um dos primeiros
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moradores a ocupar as terras
da Serra do Centro.
Marli criou-se no Sítio,
enquanto Mazolene passou a
infância no local, saiu para
estudar
e
retornou
posteriormente.
O casal relata que, no
passado, possuía estreitas
relações com familiares que
vivem ! do outro lado do
rio" , no Maranhão. Ainda
hoje Mazolene trabalho no
estado
vizinho,
sendo
trabalhador da saúde no
município de Riachão.
14

Luzio Teles: tem 61 anos e está
casado desde 1978 com Maria
Mendes da Silva, com quem
tem 6 filhos, dos quais apenas
um reside na companhia dos
pais.

Reside na área pleiteada, no
Sítio, desde 2004. Pratica
agricultura de subsistência,
produzindo principalmente
mandioca e frutas. Vende
um pouco do excedente de
farinha para a vizinhança ou
as pessoas da cidade. Cria
galinhas e porcos e tem um
pouco de pasto. Não faz
mais por ter medo das
pressões, enquanto a terra
não está regularizada.

É descendente da família
tradicional dos Miranda.
O avô paterno, Virgulino
Miranda, teria chegado à
região por volta de 1932. A
área que reivindica é a
mesma onde seu pai, Elpídio
Miranda, viveu no passado.
Enfatiza que o pai faleceu
! sem dar, vender ou
emprestar a terra pra
ninguém" .
Virgulino
pagava
o
! aforamento" de uma área
de
400
alqueires:
o
pagamento
era
feito
anualmente, em Porto do
Sítio (depois Piacá, atual
Goiatins), e era direcionado
ao governo de Goiás. Nem
metade
de
sua
área
tradicional é ocupada pelo
! seu pessoal" , pois ! muita
gente ficou de fora" . O
território fazia divisa com a
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área do Sérgio Noleto,
antepassado de outra família
tradicional da região.
O registro de nascimento de
Luzio possui apenas o
sobrenome de sua mãe, Neli
Teles.
Ficou de 1982 a 2004
! rodando" , passando por
Porangatu e Formoso do
Araguaia. Não aceita ser
chamado de ! forasteiro" ,
pois o tempo que passou
fora não cortou seus laços
com a região. Saiu porque
! tinha
curiosidade
de
conhecer outros lugares" ,
sendo que nunca teve
propriedade
em
tais
localidades. Voltou pra terra
onde foi ! nascido e criado" ,
está nela e não pretende sair.
15

João Ramos Reis: Tem 38
anos, além de lavrador é diretor
do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Campos Lindos. Está
em união estável com Neli Teles
da Silva (29 anos), com quem
tem uma filha. A companheira
participou da entrevista.

Contam que estão na área
pleiteada, na Primavera,
desde 2013. Possuem uma
casa em Campos Lindos,
dividindo seu tempo entre as
zonas rural e urbana.
Comprou a posse de Luís
Dias Barbosa (neto do
Caboclo Carro e sobrinho do
Chico Carro), faz cultivo de
mandioca e pretende passar
a criar gado.

João relata que passou a
infância na fazenda Grotão,
ao lado da Primavera. Seu
pai, Antônio Ferreira dos
Reis, migrou para a região
da Serra do Centro ainda
criança, em 1954, chegando
a ter uma área titulada, mas
teve que se desfazer dela em
virtude da alergia da esposa
à água contaminada pelos
agrotóxicos. Na juventude, o
sr. Antônio trabalhou como
vaqueiro para os Noleto.
Lembra de um período em
que residiu na região
conhecida como Chinelo, ao
lado do Gado Velhaco, o que
o tornava vizinho dos
Caboclos. A avó paterna de
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João, Alzira Miranda
Bezerra, falecida em 2014,
aos 94 anos, pertencia à
linhagem
da
família
tradicional dos Miranda.
João apresentou, durante a
entrevista, a licença de uma
festa promovida pelo avô
em 23/08/1978. Era o festejo
promovido pela bisavó, que
sempre rezava o terço nessa
época. Depois de seu
falecimento, tais festejos
seguiram sendo realizados
por mais 10 anos.
Neli é filha do sr. Luzio
Teles, que também foi
entrevistado,
consequentemente
sendo
bisneta
de
Virgulino
Miranda, tido e reconhecido
como um dos moradores
mais antigos da região.
Sendo assim, também
integra a linhagem da
família tradicional dos
Miranda.
16

Maria Miranda Lopes: Tem
52 anos, é casada com Manoel
José Lopes, conhecido como
! Pequeno" (61 anos), e tem 3
filhos.
Ambos
estavam
presentes na entrevista.

A família reside na área
pleiteada, na Passagem de
Areia, desde 2008. Fazem
roça e pretendem investir em
pasto.

O pai de Manoel, Antônio
Leandro da Silva, era irmão
de Hilário Leandro, tido e
reconhecido como morador
antigo e tradicional da
região. Sua mãe, Eulina
Miranda Lopes, era irmã de
Raimundo Lopes Miranda,
pai de sua esposa Maria.
Recordam dos festejos de
Santos Reis e São Lázaro,
que uniam a família e a
comunidade, algumas vezes
envolvendo música e dança.
Hoje há apenas celebrações
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realizadas nas casas de
algumas pessoas: ! Sempre
tem
um
forrozinho
depois% ." .
Percebe-se, portanto, que o
casal é constituído por
primos em primeiro grau
que pertencem à linhagem
da família tradicional dos
Miranda.
17
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Enizane Santos Souza: Tem 27
anos, é solteiro e não tem filhos.
Reside na área pleiteada com o
pai, Elvecino Lopes da Silva.

Robson Silva Reis: Tem 27
anos, é solteiro e reside na área
pleiteada com os dois filhos e o
tio Luzimar Lopes da Silva (46
anos).

Residem na área pleiteada,
na Passagem de Areia,
desde
2008.
Cultivam
mandioca, abacaxi e outras
frutíferas e criam porcos.
Vendem alguns produtos
para poder ! pagar as contas"
e pretendem investir na
formação de pasto.

Enizane relata que seu pai, o
sr. Elvecino, foi para a Serra
do Centro em 1973, e é filho
de Antônio Leandro da Silva
e Eulina Miranda Lopes.

Residem na área pleiteada,
na Passagem de Areia,
desde 2008. Cultivam frutas
e
mandioca
e
criam
galinhas. Pretendem investir
na formação de pasto.

Robson afirma que seu avô
materno, João Leandro, era
irmão de Hilário Leandro,
tido e reconhecido como
morador tradicional e antigo
da região. Apresentaria,
portanto,
traços
de
tradicionalidade com a
região. Conta, ainda, que
morou no Pará até os 15
anos, quando se mudou para
Campos Lindos.

É, portanto, sobrinho-neto
de Hilário Leandro, tido e
reconhecido como morador
antigo e tradicional da
região. Neste contexto,
Enizane
e
Elvecino
integram a linhagem da
família tradicional dos
Miranda.

O tio Luzimar é irmão de
Manoel
José
Lopes
(Pequeno), integrante das
linhas tradicionais das
famílias
Leandro
e
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Miranda.
19

Neusa Feitosa do Nascimento:
Tem 60 anos, é viúva e tem seis
filhos. Reside na área pleiteada
desde 2003, acompanhada de
um filho, da nora e de uma neta.

Ocupa uma área na Raposa,
onde
cultiva
arroz,
mandioca e várias espécies
frutíferas. Demonstra muita
satisfação com o local,
enfatizando o desejo de
construir uma casa melhor
caso obtenha a ! legalização"
da área.

Nasceu
no
Croatá,
localidade do município de
Balsas-MA. É viúva de
Manoel
Aquino
do
Nascimento, que faleceu em
janeiro de 1994, quando
tinha 42 anos, em virtude de
problemas
cardíacos.
Enquanto casada, vivia nas
terras do sogro, Raimundo
Nascimento,
na
região
conhecida como Cachoeira,
próximo
ao
Croatá.
Posteriormente,
se
desentendeu com Raimundo,
por ela tido como uma
pessoa
muito
! ruim" .
Inicialmente, migrou para a
localidade do
Veredão,
também no Maranhão, onde
vivia com a prima Aldenora.
Em 2003 se deslocou para a
região atual, a fim de ficar
mais próxima da filha
Adelice, que havia se
instalado por lá após casar
com Valdemiro da Silva
Abreu, que possui terra
titulada e é nascido e criado
na Serra do Centro.
No momento em que chegou
na região para morar perto
da filha, percebeu que ! não
tinha ninguém ocupando as
terras"
e
decidiu
se
estabelecer no local, fazendo
uma casa e plantando roça.
Afirma que já foi ameaçada
de despejo, porém ! só sai se
for empurrada de trator" ,
visto que não tem para onde
ir.
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Não possui traços de
tradicionalidade com a
região, porém apresenta
perfil de beneficiado pela
reforma agrária. A filha é
casada com uma pessoa
tida e reconhecida como
tradicional da região.
20

Pedro Oliveira Sousa: tem 49
anos, está em união estável com
Marli Dias Barbosa, com quem
tem um filho. A família reside
na área pleiteada.

Ocupam a área no Ribeirão
Dantas
desde
2005,
cultivando arroz, feijão,
milho, fava e abóbora. Tem,
também,
uma
pequena
criação de gado e vendem
queijo e requeijão para
complementar
a renda.
Pretendem investir mais
recursos na formação de
pasto e na plantação de
mandioca.

Pedro nasceu na fazenda
Temerante, em Balsas-MA,
filho de Nelson Castro de
Souza, hoje com cerca de 77
anos, e Maria José de
Oliveira Sousa, falecida em
2000, com 56 anos. Chegou
na região da Serra do Centro
em 2005, tendo se instalado
em áreas que supunha
estarem
livres
(! abandonadas" ), por não
serem dos ! projeteiros"
(grandes produtores de soja),
caracterizando aquilo que a
população regional chamava
de ! áreas do estado" ou
! áreas do governo" . Enfatiza
que não gosta e nunca
trabalhou ! para fora" , ou
seja, como empregado ou
agregado em propriedades
de terceiros. É parente
distante
da
liderança
Domingos Raposa é seu
parente afastado, cuja mãe é
prima do seu pai.
A esposa Marli, por sua vez,
nasceu no Brejo da Lagoa
(próximo de onde hoje está
localizada a Cargill), na
Serra do Centro. Seus pais
são Maria Helena Dias
Barbosa, de 46 anos, e José
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Martins dos Santos Dias
Barbosa, que tem uma terra
de 50 hectares titulada na
Raposa, obtida há cerca de
15 anos, após ter sido
desalojado do local onde
vivia no Brejo da Lagoa. Os
avós maternos de Marli
eram Maria Dias Barbosa e
Davi da Conceição Dias
Barbosa, sendo que ela
conheceu apenas o avô
paterno,
Martins
Dias
Barbosa.
Apresenta,
portanto,
pertencer à
descendência da família
tradicional dos Caboclos
Carro.

21

Nilton Ferreira de Souza: tem
26 anos e, além de lavrador, é
operador de máquinas agrícolas.
Está em união estável com
Paloma Alves de Sousa, com
quem tem um filho.

A área pleiteada, onde a
família reside desde 2011,
fica no Canto da Mata.
Cultivam arroz,
feijão,
mandioca
e
frutas
e
pretendem,
futuramente,
criar galinhas.

Nilton nasceu e foi criado na
região da Serra do Centro,
sendo que sua família tem
um histórico de circulação
entre o Maranhão e o
Tocantins,
havendo
constantes
deslocamentos
migratórios ao longo de suas
trajetórias.
Seu
pai,
Constanço Soares de Souza
(nascido em 1956), era
bastante jovem quando
chegou na Serra do Centro
trazido pelos pais Ananias
Alves de Souza (falecido em
1996, aos 64 anos) e
Raimunda Soares de Souza
(falecida em 2014, aos 87
anos). A área onde Nilton
nasceu é a mesma que foi
ocupada pelo avô neste
passado cujo início ele não
soube
precisar
com
exatidão. O pai e a maioria
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dos irmãos são músicos,
integrantes do conjunto
! Constanço e companhia" ,
bastante
conhecido
regionalmente. Sua trajetória
de vida é caracterizada pelo
exercício de diversos tipos
de trabalho, na busca pela
sobrevivência:
já
foi
motorista
de
veículos
escolares no Maranhão e
trabalha como operador de
máquinas em fazendas da
Serra do Centro e arredores.
Instalou-se na localidade
atual em março de 2011, por
entender que tem aptidão
para o trabalho na roça e
considerar que assim obteria
uma situação de vida mais
estável para ele e para a
esposa & que é de BalsasMA, nascida e criada nos
arredores da região da
Batava. O pai possui terra
titulada na região, o que
reforça
os
elementos
indicando
que
Nilton
possui
vínculos
de
tradicionalidade com a
Serra do Centro.
22

Expedito de Jesus Monteiro:
Tem 45 anos, é comerciante e
está em união estável há 21
anos com Maria Soares da Cruz.
O casal tem 3 filhos. Dois deles
residem com os pais na Serra do
Centro, no local onde possuem
um pequeno estabelecimento
comercial. Têm, também, uma
casa na cidade de Campos
Lindos.

A
área
ocupada,
no
Ribeirão
Dantas,
foi
! adquirida" ,
em
2010,
através de uma transação
com o cunhado Raimundo
Soares da Cruz. Afirmam ter
construído uma casa e
começado a plantar frutas,
mandioca, feijão e milho,
sem
fazer
mais
investimentos por medo de
serem ! despejados" . Têm

Expedito é natural de
Conceição do Araguaia,
porém mora há 20 anos na
região. A esposa nasceu na
Serra do Centro, numa
localidade conhecida como
Mateiro, nas proximidades
do córrego Chinelo e do
Ribeirão Dantas. É filha de
João da Cruz Oliveira,
atualmente com 77 anos e
residente da cidade de
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planos de
fruticultura.

investir

em Campos Lindos, e Antônia
Soares dos Santos, 59 anos.
Seus avós paternos eram
Gabriel Alexandrino de
Oliveira e Carolina Rocha
da Silva. Maria recorda que
o avô morava na localidade
conhecida como Inhuma
quando ela era criança,
numa área que dividia com
os irmãos Cesário
e
Domingos. Nesta época,
passava boa parte do ano por
lá, pois no local havia uma
escola
frequentada
por
crianças da zona rural.
Maria não sabe dizer quando
a família chegou à região. O
avô migrou, vinde de outro
local, porém não é possível
precisar quando se deu esse
processo. Ressalta, porém,
que o pai já nasceu no
Ribeirão Dantas. Quando
era criança, o pai tinha uma
área documentada no ! Vão
dos Macacos" , que foi
vendida para a aquisição de
outra. Isto ocorreu porque,
como todos os vizinhos,
queria sair do lugar, que
tinha um acesso bastante
difícil (! cheio de ladeiras" ).
A nova área que foi
adquirida era bem mais
próxima
da
cidade.
Posteriormente, muitos anos
depois, negociou esta posse
e comprou uma casa na
cidade porque ! não tinha
mais força para trabalhar" .
Maria apresenta indícios
de ser descendente de
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moradores tradicionais da
região.
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Marlene Silva Barreira (43
anos): casada há 18 anos com
Teodoro
Rodrigues
Neto,
tiveram três filhos, mas todos já
são casados.

Ocupam, há 6 anos, uma
área no Ribeirão Dantas
(Chácara Pedra de Fogo).
Afirmam plantar roça para
autoconsumo
de
arroz,
feijão, milho e mandioca,
em sistema rudimentar.
Criam pequenos animais
(galinhas, porcos) e tem
pequeno pomar no quintal.
Já tem pasto formado e, com
o leite dos bovinos, Marlene
faz queijos e doces para
vender no povoado Batava.
Construíram uma casa de
tijolos e telhas, com cozinha
de tábua.

Através das narrativas de D.
Marlene verifica-se que a
família não possui traço de
tradicionalidade com a
região, pois compraram, em
2008, o direito de posse de
50 hectares de Maria Helena
Miranda da Silva, irmã ou
sobrinha
de
Antônio
Miranda, que se viu cercada
pelas fazendas de soja.
Teodoro nasceu em uma
fazenda
próxima
a
Recursolândia-TO
e
a
esposa em Araguacema-TO.
O marido completa renda
com comissões que recebe
pela venda de produtos de
terceiros (gado, moto e
carro).
Possuem
perfil
de
beneficiados pela reforma
agrária.

24

Noemia Ribeiro da Silva: tem
33 anos e está em união estável
com José Bonfim Gomes da
Silva há 11 anos. Noemia já
tinha 1 filha e teve mais 3 filhos
com seu esposo (a mais velha
tem 13 anos e o mais novo 3
anos).

Ocupam, há 6 anos, uma
área no Ribeirão Dantas
(Chácara São José). A
família planta roça para
autoconsumo, onde produz
arroz,
cana,
feijão
e
mandioca. Fazem farinha e
vendem em Campos Lindos.
Tem pomar no fundo do
quintal e Criam pequenos
animais. A casa é de tijolos e
telhas.

Pode-se observar pelos
relatos de Noemia que,
apesar de a família ser de
agricultores familiares, não
possuem tradicionalidade
com a região, pois a posse
de 40 hectares onde residem
foi comprada do cunhado
Teodoro, há 6 anos. José
Bonfim da Silva é irmão de
Marlene Silva Pereira, que
também foi entrevistada
tendo
nascido
em
Araguacema, TO, enquanto
a esposa é de Balsas & A.
A família recebe R$ 217,00
mensais do programa Bolsa
Família, sendo que o marido
complementa
a
renda
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familiar
com
trabalhos
sazonais nas fazendas de
soja da região.
A família possui perfil de
beneficiados pela reforma
agrária.
25

Maria Eleni Freitas Lima: tem
52 anos e é casada com Severo
Alves Lima, mecânico. Tiveram
4 filhos, mas todos já estão
casados.

Ocupam, há 6 anos, uma
área no Ribeirão Dantas
(Chácara 2 Irmãos).
Plantam
roça
para
autoconsumo de mandioca,
feijão e arroz, além de criar
pequenos animais (porcos,
galinhas e bodes). Tem um
pomar pequeno no fundo
quintal. A casa é de tijolos e
telhas. Já acessaram recursos
do PRONAF.

Severo Alves de Lima e
Maria Eleni são do Estado
do Piauí, do município de
Ribeiro Gonçalves. Maria
Eleni é da família dos Lira,
sendo sobrinha de João
Fernando Lira de Abreu, que
mora na região Taboquinha
há muitos anos, tendo
migrado do Piauí ! fugindo
da seca" .
Assim, apesar de não ser das
famílias tradicionais que
foram identificadas neste
relatório
e não estar
tradicionalmente ocupando a
terra, pois, compraram o
direito
de
posse
de
Lindomar Miranda (filho de
João Marcelo Lima) há 6
anos, ressaltamos que
Maria Eleni Freitas Lima é
da família Lira, que está
há
algumas
décadas
ocupando e morando na
região.
O marido ainda trabalha de
mecânico prestando serviço
nas fazendas de soja da
região, reinvestindo o que
ganha na propriedade.

26

Genivaldo Castro Santos: tem
39 anos, é camponês e está em
união estável com Gerlândia
Arruda Pereira há 11 anos. A
esposa é professora na área
rural, já tinha um filho e teve
mais três com o esposo.

Ocupam, há 1 ano, uma área
no
Ribeirão
Dantas
(Chácara Arco-íris).
Plantam roça utilizando as
técnicas tradicionais da
! roça de toco" , em sistema
de mutirão com irmão e

Genivaldo Castro Santos é
oriundo de Balsas-MA,
enquanto Gerlândia é de
Castanhal-PA. Compraram o
direito de posse de 46
hectares do sr. Gregório, há
aproximadamente um ano.
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vizinhos. Cultivam arroz,
mandioca para fazer farinha
e cana, além de criar porcos
e galinhas. Estão formando
um pequeno pomar no
quintal.
A casa de palha, com partes
de tábua e telhas, com
interior de chão batido.

Não
possuem
tradicionalidade com a
região, mas tem o ethos de
camponês
tradicional:
praticam roça de toco,
trabalham em mutirão,
produzem
para
o
autoconsumo, vendem o
excedente da produção
para comprar o que não é
produzido.
Os pais de Genivaldo
passaram a maior parte de
sua trajetória vivendo como
agregados em terras alheias.
Em 1981 mudaram para o
Pará a fim de trabalhar nas
terras de um tio, onde
ficaram até 2003, quando a
propriedade foi vendida.
Posteriormente,
foram
trabalhar na terra do irmão
do tio, em Castanhal-PA.
Genivaldo é irmão de
Deusirene Castro Santos.
A
família
poderia
continuar no território
tradicional,
caso
os
membros das famílias
Miranda,
Horozino,
Caboclo Carro, Marcelos e
Noleto permitam, mas
também possui perfil para
reforma agrária.

27

Edivan Pereira Bastista: tem
31 anos, está em união estável
com Deusirene Castro Santos há
7 anos. Ambos já tinham filhos
de relacionamentos anteriores
(um cada), sendo que o
primogênito de Edivan teve
paralisia cerebral. O casal teve
mais um filho, que está com um

Ocupam, há seis anos, uma
área no Ribeirão Dantas
(Chácara Iraci.)
Fazem roça de toco,
plantando arroz, mandioca,
feijão e milho. Tem um
pomar e criam pequenos
animais. Vende frango,
farinha e carne de porco em

Edivan nasceu em Ribeiro
Gonçalves-PI e Deusirene é
de Balsas-MA, sendo irmã
do entrevistado Genilvado
Castro Santos.
Migraram em 1999 para
terra do tio em Tasso
Fragoso-MA para plantar
roças. Chegaram à região de
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ano e sete meses.

Campos Lindos e BalsasMA. Sua casa é de tábua e
telhas Eternit. Acessaram o
Pronaf em 2009.

Ribeirão Dantas em 2008,
ocupando área de 58
hectares.
Trabalham em forma de
mutirão, utilizando a ! troca
de dias" , procedimento para
ajuda mútua que é forma de
trabalho tradicional das
comunidades camponesas.
Não
possuem
tradicionalidade com o
lugar, mas tem habitus de
camponês tradicional. A
família poderia continuar
no território tradicional,
caso os membros das
famílias
Miranda,
Horozino, Caboclo Carro,
Marcelos
e
Noleto
permitam, mas também
possui perfil para reforma
agrária.

28

Valdinês Pereira da Silva: tem
30 anos e está em união estável
com Juleni Dias Nascimento,
sua segunda esposa. Teve dois
filhos com a primeira esposa e
um com Juleni. A criança estava
com 7 meses no momento da
entrevista.

Ocupam, há seis anos, uma
área de aproximadamente 58
hectares
no
Ribeirão
Dantas (Chácara Nossa
Senhora Aparecida).
Fazem roça de toco de arroz,
mandioca, feijão e milho,
tem um pequeno pomar e
criam pequenos animais.
Vendem frango, farinha, e
carne de porco em Campos
Lindos e Balsas-MA.
Já formaram uma parte de
pasto e colocaram algumas
poucas cabeças de gado,
compradas com recursos
Pronaf (acessado em 2009).
A casa é de tábuas, tijolos e
telhas.

Valdinês Pereira da Silva é
natural
de
Ribeiro
Gonçalves-PI e Juleni Dias
Nascimento é do Maranhão.
Ocuparam a área em 2008,
quando trabalhavam nas
proximidades e ficaram
sabendo dessas terras, que
estariam
! disponíveis" .
Viram, neste momento, a
oportunidade de enfim ter
uma um local próprio onde
pudessem plantar e cuidar
da família.
Valdinês é irmão do também
entrevistado Edivan Pereira
Batista. Ambos afirmam que
sempre trabalharam no
campo e, antes de se
casarem, trabalhavam com a
família em sistema de
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mutirão colocando roças
para autoconsumo nas terras
de parentes e terceiros.
Possuem
ethos
de
camponeses tradicionais,
apesar de não apresentar
vínculos históricos com as
terras
onde
residem.
Manifestam intenção de
continuar trabalhando de
forma coletiva. A família
poderia
continuar
no
território tradicional, caso
os membros das famílias
Miranda,
Horozino,
Caboclo Carro, Marcelos e
Noleto permitam, mas
também possui perfil para
reforma agrária.
29

Éverson Carvalho Ramos: te
m 37 anos, além de agricultor
familiar é motorista concursado
ônibus escolar. Está em união
estável com Rosimar Alves da
Silva, auxiliar de serviços gerais
na
escola
do
povoado
Rancharia.
Rosimar já tinha 2 filhos antes
do casamento com Éverson,
com quem teve mais duas
crianças. No momento da
entrevista
estava
grávida
novamente. Todos os filhos
moram e estudam no povoado
Rancharia.

Éverson Carvalho Ramos é
filho de Moisés Castro
Ramos,
sobrinho
da
Sebastiana Marcelo Ramos
e, portanto, integrante da
família tradicional dos
Marcelo.
O sr. Moisés Castro ocupa
uma área de 150 hectares, no
interior da qual fica com seu
pai, desde 2003. São
vizinhos
de
outros
da
família
Produzem milho, mandioca integrantes
Marcelo:
Raimundo
e arroz e criam galinha.
Brito,
Santina
O barracão erguido no local Marcelo
Marcelo,
José
Itamar
é de lona.
Marcelo e Antonia Marcelo.
Ocupam uma área na
Primavera
(Chácara
Malhada Alegre).
Há
4
anos
Geneci
permanece no local durante
a maior tempo, cuidando e
trabalhando
na
terra.
Éverson, por sua vez,
trabalha na roça nos
feriados, finais de semana e
nos períodos de férias.

Everson divide o trabalho na
terra com o amigo Geneci da
Silva Pereira.
30

Evandro Cunha Coelho: tem Primavera
(Chácara
32 anos, é solteiro e trabalha Sertãozinho). Reside em
como cozinheiro nos silos de Campos Lindos.
uma fazenda produtora de soja.

A esposa de Geneci,
Vanessa, seria integrante
da família Soares.
Evandro ocupou esta área há
dois anos, mas sua família
mora em Campos Lindos há
mais de 20 anos, sempre
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tendo residido na zona
urbana.
Em 2012, seu pai, o sr.
Raimundo Nonato (também
entrevistado) ganhou uma
terra de 50 hectares de um
certo Gonçalves, porém
depois a vendeu.
O pai fez, então, um negócio
comprando uma área de 150
hectares de terra, dos quais
vendeu 50 hectares, ficou
com 50 e deixou outros 50
para Evandro.
Não há traços de
tradicionalidade com o
campo.
31

Pedro
Edilson
Carvalho
Santos: tem 29 anos, está em
união estável com Maria
Leliane S. Lima. Tem três
filhos.
Não estava incluído na lista do
ITERTINS,
tendo
sido
identificado
durante
o
trabalho de campo.

Sitio (Chácara Recanto):
mora no campo, onde tem
casa construída. Faz roça de
toco, para autoconsumo,
plantando mandioca e arroz.
O trabalho é familiar, sendo
praticada a ! troca de dias"
com os vizinhos. Tem,
ainda, dois alqueires de
pasto parcialmente formado.
Quando necessita, trabalha
! de diária" nas fazendas da
região.
Ainda não acessou o Pronaf.

Pedro nasceu em RiachãoMA, enquanto a esposa é da
região de Campos Lindos.
Quando criança, Pedro vivia
no Riachão, onde a família
colocava
roça
para
autoconsumo na terra de 66
hectares que o pai de Pedro
havia herdado.
Num certo momento, o pai
adoeceu, os forçando a
vender a terra e se mudar
para Balsas-MA, em virtude
do tratamento de saúde. A
casa comprada na cidade
posteriormente foi vendida
para que fosse adquirido um
! direito de posse" de 150
hectares na região do Sitio,
pois havia se tornado
inviável a família se manter
na cidade de Balsas. Isto
ocorreu em 1990, sendo que
desde então iniciou-se a
produção de roças de
subsistência
no
local
atualmente ocupado.
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Trata-se de uma área de
ocupação originária de José
Miranda da Silva, sendo que
Sebastião Miranda é seu
vizinho.
Não estão relacionados a
nenhuma
família
tradicional,
mas
são
camponeses estabelecidos
na região, visto que
apresentam
laços
identitários com as terras
na área do Sítio nas quais
estão residindo há 24 anos
(antes,
portanto,
da
chegada dos sojicultores).
32

Agnaldo Barbosa Silva: tem
41 anos e é casado com Dileide
Ribeiro Rocha há 17 anos. Tem
5 filhos, sendo que a mais velha
tem 16 anos e a mais nova um
ano e meio.

Primavera
(Baixão):
moram
na
localidade,
enquanto os filhos ficam em
Campos Lindos estudando e
cuidando do açougue da
família.

Dileide (esposa de Agnaldo)
é filha de Dionísio Marcelo
Rocha e Adelina Ribeiro
Rocha.
Seus avós paternos eram
Maria Ribeiro da Silva e
Clarindo Freire Rocha que
viviam na região da Taboca.
A bisavó materna de Dileide
é Josefa Marcelo Ramos,
nascida na região da Serra
do Centro, conforme já foi
demostrado neste relatório.
Dileide
é,
portanto,
descendente da família
tradicional dos Marcelo.
A família do Sr. Dionísio
morava em uma área da
Primavera.
Segundo relato da filha de
Dileide, quando o produtor
de soja Arlindo chegou à
região por volta de 1993 aos
poucos foi cercando a terra
das famílias, deixando-lhes
uma área de apenas 150
hectares.
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Manoel Castro Sobrinho: tem
55 anos e está separado de
Maria Iolanda Eluci, com quem
teve três filhos.

Primavera (Lagoa Feia):
Mora em Campos Lindos
porque sofreu um acidente
de moto e está se
recuperando.
As
filhas
moram com a avó para
poder estudar em Campos
Lindos.
Não havia ninguém na posse
no momento da visita dos
técnicos ITERTINS, porém
o Sr. Manoel justificou que
isso ocorreu em virtude de
seu problema de saúde.

Manoel Castro Sobrinho é
primo de Moisés Castro
Ramos,
sobrinho
de
Sebastiana Marcelo Ramos.
Nasceu na região da Boa
Vista, fazenda próxima ao
município
de
Campos
Lindos. Seus pais Henrique
Castro Sobrinho e Antônia
Lopes Lima já são, ambos,
falecidos. Nas terras do avós
todos os tios e primos
trabalhavam
juntos,
colocando
roça
para
subsistência e trabalhando
em mutirão para derrubar o
mato, queimar, plantar e
colher.
O sr. Manoel se mudou em
1995 da fazenda do avô para
Campos Lindos, porém dez
anos depois voltou a ocupar
50 hectares de terras que
teriam pertencido a seus
antepassados.
Apresenta
vínculos de parentesco
com
a
família
dos
Marcelos,
ocupante
tradicional da região.

34

Moisés Castro Ramos: tem 63
anos, está em união estável com
Maria da Luz da Silva Abreu
Ramos, com quem teve quatro
filhos.
Já
foi
casado
anteriormente e ficou viúvo,
tendo nove filhos neste primeiro
casamento.

Primavera
(Malhada
Alegre): cultivam roças e
complementam a renda com
recursos da aposentadoria.
Já teve acesso ao Pronaf e
utilizou os recursos para
fomentar a criação de
galinhas.

Moisés nasceu em Tasso
Fragoso-MA e trabalhava na
posse
do
pai,
neste
município.
Casou
pela
primeira vez em 1974, com
Neide de Carvalho Ramos.
Em 1985 se mudaram para
Balsas para colocar os filhos
na escola.
Segundo seu relato, como
não conseguia criar os filhos
na cidade, comprou uma
posse de 150 hectares, em
1987. Depois, em 1991,
adquiriu mais 150 hectares
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na região da Raposa.
Afirma que, no começo dos
anos 1990, chegou um
fazendeiro gaúcho chamado
Epifânio dizendo que tinha
comprado 10.000 hectares,
no Maranhão, e que sua
posse fazia parte desta
propriedade.
Sofreu
ameaças
e
intimidações de policiais
maranhenses para sair da
terra.
Em 1996 o governo do
Tocantins desapropriou as
terras da Serra do Centro,
mesmo ano em que o Sr.
Moisés
foi
eleito
a
Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores
Rurais
começou a organização dos
camponeses para lutar pelo
direito de permanecer nos
locais que tradicionalmente
ocupavam. O sr. Moisés
afirma que tinha 300
hectares de terra, mas o
ITERTINS
regularizou
apenas 60, em 2002. Vendeu
a terra da Região da Raposa
em 2003 e comprou outra na
Malhada Alegre, com 500
hectares e que pertencia à
Família
dos
Marcelos.
Moisés informa, ainda, que
também já foi vereador do
município
de
Campos
Lindos entre anos 2006 à
2010.
Na sua interpretação, a
definição
das
terras
tradicionais como área de
Reserva
Legal
em
Condomínio é ilegal, porque
não
haveria
nenhum
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documento
legalmente
definindo
esses
locais
ocupados pelos camponeses
como áreas da Associação
Planalto.
Moisés de Castro é primo
de Leontina Pinto da Silva,
esposa
de
Joaquim
Miranda, integrante de
família tradicional da
Serra do Centro, enquanto
sua atual esposa Maria da
Luz da Silva Abreu Ramos
é
sobrinha
do
Sr.
Fernando Lira de Abreu,
da família que chegou em
1960
na
região
da
Taboquinha. Moisés é,
também,
sobrinho
de
Sebastiana Marcelo Ramos
e, portanto, integrante da
família tradicional dos
Marcelo
35

Moisés Castro Ramos Filho:
tem 35 anos e é casado com
Aurora de
Souza Silva,
(merendeira), com quem tem
dois filhos ainda pequenos.

36

Josimar Araújo Vieira: tem 51 Passagem
de
Areia Josimar nasceu em Retiro,
anos, é casado com Maria Ires (Visagem): vive e trabalha um povoado na beira do rio
Alves,
no
da Silva Santos e tem 6 filhos. na zona rural, onde planta Manoel

Primavera
(Malhada
Alegre): reside na área com
a família. Fazem roça e
banana e mandioca. Vendem
farinha para complementar a
renda.

O pai de Moisés Castro
Ramos Filho é sobrinho de
Sebastiana Marcelo Ramos
e, portanto, integrante da
família tradicional dos
Marcelo. A área em que
residem é parte das terras do
pai: os 150 hectares são
divididos por picadas entre
eles e o irmão Everson
Carvalho Ramos.
Aurora de Souza Silva é
descendente da Família
Marcelo, sendo filha de
Ilário Ribeiro da Silva e
Maria Dalva Castro Souza
e neta de Florência Ribeiro
da Silva.
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roça para autoconsumo.

37

Getúlio Dias Barbosa: tem 42 Ribeirão Dantas (Chácara
anos, está separado da esposa e Deus me Deu): faz roça de
tem um filho de 16 anos.
toca, plantando arroz e
mandioca para fazer farinha.
Cria pequenos animais

Maranhão. É filho de
Raimundo Vieira de Abreu
e Domingas de Araújo
Vieira e sobrinho de
Antônio Horozino, que
chegou à região junto com
seu avô Abraão Vieira de
Abreu.
Apresenta,
portanto, vínculos com as
famílias Horozino e Abreu,
tidas e reconhecidas como
tradicionais na Serra do
Centro.
Mora na propriedade de 48
hectares na Passagem de
Areia desde 2000, sendo que
antes disso trabalhava em
fazendas da região. Destaca,
todavia, que seus parentes já
moravam na Serra do Centro
desde antes da década de
1940.
Getúlio nasceu no Gado
Velhaco, sendo filho de
Vitor de Castro e Luíza Diná
Dias Barbosa.
Foi criado pelos avós
maternos
Maria
Dias
Barbosa
e
Davi
da
Conceição,
portanto
é
bisneto do Caboclo Carro
e,
consequentemente,
integrante desta família
tradicional.
Davi da Conceição tinha
200 hectares na área do
Brejo da Lagoa, onde
moravam seus parentes: José
Martins, Davi, Valdemar,
José, Martins e Getúlio, que
eram irmãos, primos e tios.
Em 2001 o fazendeiro Irineu
os expulsou do local,
reconhecendo direitos sobre
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o território apenas para Davi
e Martins, que eram mais
velhos. Foi a partir daí,
portanto, que os demais
foram ! remanejados" para a
região de Ribeirão Dantas.
38

Neuramar Moreira Lima: tem
19 anos e possui união estável
com Solange Maria Pereira
Santos (doméstica em Campos
Lindos).

Ribeirão Dantas (Chácara
Alto Bonito): vive na zona
rural, plantando roça para
subsistência. Faz farinha
para vender e completa a
renda com serviços sazonais
nas fazendas vizinhas.

Neuramar
nasceu
na
fazenda Retiro, na Serra
do Centro (região do Brejo
da Lagoa). Seus pais João
Batista Marcelo Lima e
Jacira Moreira Lima,
moravam
na
Taboca
Grande. Os avós paternos
são Luzia Marcelo Brito e
Alexandre Correia. É,
portanto, integrante da
linhagem
da
família
tradicional dos Marcelo.
Seus
familiares
eram
posseiros na região do Gado
Velhaco, porém em 1999
foram
expulsos
pelos
fazendeiros.
Após
a
desapropriação das suas
terras,
em
2001
se
apossaram nas áreas da
região do Ribeirão Dantas.

39

Benedito Alves Ferreira: tem
46 anos e é ex-marido de Maria
Lúcia da Conceição, com quem
teve quatro filhos.

Passagem
da
Areia
(Chácara Flor da Terra):
Mora no campo, planta roça
para autoconsumo e faz
farinha para vender e
completar renda familiar.
Os filhos estudam na cidade,
porém durante as férias
ajudam no trabalho na terra.
Ocupa a área desde 2003.

Benedito
nasceu
no
Município de Balsas,-MA.
Afirma ter sido um dos
primeiros a chegar e ocupar
terras na Passagem da Areia,
no contexto deste processo
migratório mais recente,
para a região. A terra em
que vive atualmente era do
Sr. Horozino Rodrigues e
de Jandira Souza Campos.
A ex-mulher de Benedito
encontra-se atualmente em
união estável com um
sobrinho do Chico Carro.
Antônio Souza Campos
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(Antônio Horozino), filho de
Horozino
Rodrigues,
e
Guilherme Vieira Mota
(neto
de
Horozino),
relataram que não tem
interesse em retirar o sr.
Benedito Alves Ferreira do
local onde reside e trabalha,
pois ele foi um dos
primeiros ocupantes desse
território após a morte do
patriarca e já se estabeleceu
uma relação de amizade e
vizinhança entre eles.
Possui
ethos
de
camponeses tradicionais,
apesar de não apresentar
vínculos históricos com as
terras onde reside. Poderia
continuar no território
tradicional, caso fosse
confirmada
a
concordância
dos
integrantes da família de
Horozino.
40

Guilherme Vieira Mota: tem
29 anos e é ex-marido de
Cleonildes Pereira dos Reis,
com quem teve quatro filhos.
Todos moram com a mãe em
Balsas-MA, onde estudam.
Durante os períodos de férias
ficam com o pai na Passagem
de Areia.

Passagem
da
Areia
(Chácara Bom Jardim):
faz roça de toco, para
subsistência. Planta arroz
feijão e milho, além de
mandioca para fazer farinha.

Guilherme é filho do
Benigno Rodrigues da
Corte e Sabina Viera da
Costa. Seu pai, por sua
vez, era filho do patriarca
Horozino Rodrigues da
Corte
(Família
Tradicional.
Integra,
portanto, a linhagem da
família tradicional dos
Horozinos.
Guilherme morava na terra
de 50 hectares em BalsasMA que ficou para a sua
mãe após a separação dos
pais. Quando sua mãe
faleceu, em 2004, mudou-se
para a Passagem de Areia,
ocupando as terras que eram
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do seu Avô Horozino, nas
quais o pai Benigno viveu
até seu falecimento, em
1989.

Sem mais para o momento, este é o relatório.

Marcio Martins dos Santos
Analista do MPU/Perícia/Antropologia
MPF/PR-TO

Adelma Ferreira de Souza
Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário & Antropologia
Incra-TO

72

Procuradoria da República no
Estado do Tocanti

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ALMEIDA, A. W. B. de. Terras de Quilombo, Terras Indígenas, " Babaçuais Livres# , " Castanhais
do Povo# , Faxinais e Fundos de Pasto: terras tradicionalmente ocupadas. Manaus: PPGSCAUFAM, 2006.
ALMEIDA, Roberto Alves; FILHO, Aderval Costa; MELO, Paula Baduino. Comunidades
Tradicionais e as Politicas Públicas. Texto Referencial do I Encontro Nacional de Comunidades
Tradicionais. MDS, Núcleo de Povos e Comunidades Tradicionais, Brasília-DF, 2005. Disponível
em:
http://www.mds.gov.br/backup/arquivos/oficinas-de-construcao-da-politica-dedesenvolvimento-sustentavel-para-os-povos-e-comunidades-tradicionais-de-14-a-2309/comunidades-tradicionais-texto-referencial.pdf . Acessado em 30/03/2015.
CASTILHO, Mariana Wiecko Volkmer; CASTRO, José Gerley Diaz. Do Sertão à Periferia: a
expropriação camponesa pela expansão da soja. Araguaína & TO: FASE/CPT/APA-TO, 2006.
Disponível em: www.fase.org.br. Acessado em 17/02/2015.
BOURDIEU. Pierre. Razões Práticas. Sobre a teoria da ação. Campinas, SP: Papirus, 2013

CARNEIRO DA CUNHA, Manuela e ALMEIDA, Mauro W. B. Quem são as populações
tradicionais? & publicado em Unidades de Conservação (http://uc.socioambiental.org) e acessado
em 29 de janeiro de 2014

GEERTZ, Clifford. A Interpretação das Culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989.

LITTLE, Paul. Territórios Sociais e Povos Tradicionais no Brasil: por uma antropologia da
territorialidade. Brasília: Universidade de Brasília, Série Antropologia nº 322, 2002.

MELATTI, Julio César. Índios e Criadores & A situação dos Craôs na Área Pastoril do Tocantins.
Rio de Janeiro: Editora do ICS da UFRJ, 1967.

POUTIGNAT, Philipp. Teorias da Etnicidade: seguido de grupos étnicos e suas fronteiras de
Fredrik Barth. São Paul: Ed. Unesp, 2011.
RIBEIRO, Darcy. ! Culturas e Línguas Indígenas do Brasil" . Educação e Ciências Sociais, nº 6.
Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais. Rio de Janeiro, 1957.
73

Procuradoria da República no
Estado do Tocanti

SILVA. José Wilson. Relatório Agro socioambiental: Comunidade entorno da Serra do Centro,
Campos Lindos-TO. Araguaína TO, 2014.
SANTOS, Márcio Martins. Relatório antropológico: Situação das comunidades de camponeses da
Serra do Centro (Campos Lindos-TO). MPF, Procuradoria da República do Tocantins, Palmas,
2014.
THOMPSOM, Edward. A Voz do Passado. São Paulo: Paz e Terra, 2002.

74

Procuradoria da República no
Estado do Tocanti

ANEXOS 1-CARTERIA DE IDENTIDADE DE FERNANDES RIBEIRO DA SILVA
(FERNANDINHO)
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ANEXO 2 ! DOCUMENTOS PESSOAIS FRANCISCO DIAS BARBOSA ! CHICO CARRO
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ANEXO 3 MAPA DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-1996
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ANEXO 4 ! DECLARAÇÃO DE CASAMENTO DE MARIA RIBEIRO DA SILVA E
CLARO FREIRE ROCHA EM 1927.
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ANEXOS 5 ! CERTIDÃO DE NASCIMENTO DE FLORÊNCIA MARCELA DA SILVA
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ANEXO 6-DECLARAÇÃO DO IBRA DEFININDO O TAMANHO A PROPRIEDADE DE
HOROZINO RODRIGUES DA CORTE
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ANEXO 7 ! CONTINUAÇÃO DA DECLARAÇÃO DO IBRA DEFININDO O TAMANHO
DA PROPRIEDADE DE HOROZINO RODRIGUES DA CORTE
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ANEXO 8 ! DOCUMENTOS PESSOAIS DOS MEMBROS DA FAMÍLIA MARCELO
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