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RESUMO Este artigo tem como objetivo enfocar as transformações ocorridas no 

cotidiano rural mineiro, entre as décadas de 50 e 80, motivadas pelos Planos dos 

Governos militares, que tinham como meta tornar o cerrado em terras produtivas 

para exportação de grãos. Dessa investida, constata-se novas formas de relações 

sociais de produção que, por sua vez, fazem evaporar antigas formas de produzir, 

de saber, de ofícios. Frente a essas mudanças, é possível observar, também, alte-

rações substantivas nas práticas culturais. Muitas delas desaparecem e outras, 

entretanto, persistem, se recriam.  

ABSTRACT The aim of this article is to focus on the transformations that have 

occurred in the daily life of people from rural areas in the state of Minas Gerais. The 

time ranges from the fifties to the eighties and had effect of having lived under a 

military government whose goal was to transform the savannah into grain produc-

ing land. As a consequence, new forms of social relations of production arose caus-

ing old forms of production, knowledge and crafts to disappear. In view of those 

changes, it is also possible to observe important modifications in cultural practices. 

Many of them have disappeared and others, however, persist and are recreated.  
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Seu destino é como o vento que 

percorre a colina quando a noite 

escura passa e o sol abre a corti-

na boiadeiro se levanta  

põe o gado na rotina  

com saudade ele canta  

a canção de sua sina.  

(Pedro Bento e José Leonel. Canção do Boiadeiro)  

A ocupação das terras dos sertões das gerais nos remete para o século XVIII 

- época de auge e decadência da mineração. Como conseqüência, o povoamento 

irregular e esparso, com dificuldades econômicas provocadas pela falta de ativida-

des produtivas permanentes, com carência de estradas e sistemas de comunica-

ções eficientes. O vazio dos cerrados foi preenchido pelas grandes propriedades 

ocupadas por fazendas de gado, em economia de subsistência.  

Essa é uma característica constante do interior de Minas Gerais e, particular-

mente, da região do Alto Paranaíba, onde o diamante foi a grande atração de ocu-

pação, passando a viver por mais de um século em economia de subsistência, 

com povoados e regiões isoladas nos próprios municípios, sem estradas que pro-

porcionassem o escoamento da produção, que por ventura houvesse.  

Nesse contexto havia uma visível concentração de terras e os grandes fazen-

deiros tinham um negócio lucrativo. O comércio do gado se realizava em outras 

praças e feiras especializadas no país através dos boiadeiros. No resto, predomi-

nava a produção agropecuária de tipo familiar, intermediada pela figura dos meei-

ros e pequenos arrendatários de terras, cujas experiências de trabalho se caracte-

rizavam pelas trocas de jornadas entre vizinhos, pelos mutirões e traições. As rela-

ções políticas e sociais estavam marcadas pelo paternalismo e pelo c1ientelismo, 

fundamentados na oligarquia rural.  

Daí o sentido de solidão e solidariedade, paradoxal, no entanto real, porque 

um é causa do outro. Solidão como sinônimo de isolamento provocado pela deca-

dência da mineração - e solidariedade como única forma possível de sobreviver 

numa economia de subsistência.  

Mudanças significativas neste cenário ocorrem a partir de 1970. A concretiza-

ção da ideologia oficial do regime militar - "Brasil Potência"- se materializa através 

do II Plano Nacional de Desenvolvimento - II PND (1975/79), concebido pelo go-

verno Geisel com o objetivo de resolver as questões econômicas estruturais do 

país. A meta proposta era substituir importações a partir de projetos que tornassem 

independentes os setores de petroquímica, siderúrgicos, de telecomunicações e a 

agricultura.  
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Quanto a agropecuária , segundo o plano, ( ... )"trata-se agora de exigir muito 

mais do setor que terá um novo papel a desempenhar no desenvolvimento do 

país, além de por outro lado efetivar sua vocação como supridor mundial de 

alimento, matérias-primas e produtos industrializados.( ... ) Para isso será ne-

cessário a ocupação de novas áreas expandindo a fronteira agrícola. ( ... ) O 

objetivo é levar a capacidade empresarial à atividade agropecuária de modo a 

contribuir de forma mais significativa para a redução do déficit na balança de 

comércio"
1
, o que foi, em parte, concretizados pelo Pólo Centro, PRODECER, 

Pró-varzeas, Profir, entre outros planos voltados para a agropecuária de cerra-

dos.  

Nesse contexto, surgem algumas questões: quem era esse caipira que até 

meados dos anos 60 labutava de sol a sol no interior de Minas Gerais, quando 

projetos e planos governamentais do desenvolvimentismo nacionalista dos 

militares modificaram o cenário sócio-econômico da região, especialmente do 

Alto Paranaíba? Até que ponto a sua cultura, a sua forma de viver, as suas 

crenças foram alteradas? Quais relações sociais de trabalho tomaram o lugar 

das antigas profissões, desfazendo ofícios, formas de relacionamento, de tro-

cas, de convivência?  

É com o caipira, reconstituindo sua atuação através de suas relações soci-

ais de produção, suas técnicas rústicas e o seu comércio de trocas locais, qua-

se sempre distante do mercado regional e nacional, que buscamos resgatar um 

tempo em extinção.  

Diferentemente da rotina do trabalho urbano, a grande e decisiva unidade 

de tempo na zona rural é o ano agrícola, o tempo do cio dos animais, de cruzar 

o gado, de parir, de amamentar, de apartar a bezerrada. Contrapondo-se ao 

relógio, os ciclos da lua, as épocas de cheia para plantar e de estio para colher 

regulam o cotidiano da vida no campo, determinando as tarefas diárias, o ciclo 

germinativo e o festar que entrelaçam vidas, solidificam amizades, possibilitan-

do a renovação e o reencontro.  

Até a década de 60 o cotidiano rural começava com o despertar que, ge-

ralmente acontecia antes do sol nascer, servindo de sinal o mugido do gado, o 

canto do galo. O trabalho no campo se estendia normalmente por 10 a 12 ho-

ras, com intervalo para o almoço às 10:30 horas e para o lanche às 14:00 ho-

ras. O jantar era servido entre 17:00 e 18:00 horas, um tempo para prosear, a 

mulher arranja a cozinha, tece ou costura e, a partir de 21:00 horas toda a famí-

lia já se prepara para dormir. Sábado é dia de serviço mais leve: só se tira o 

leite, arruma os instrumentos de trabalho, vende ou compra dos vizinhos algum 

excedente de produção, se visita os compadres e amigos. Domingo e dia santo  

1  SECRETARIA DO PLANEJAMENTO. (SEPLAN).II Plano Nacional de Desenvolvimento (1975/79). Brasília. 
Secretaria da Presidência da República, 1974.  
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são especiais e respeitados, de descanso absoluto, recarregando-se energias para 

a semana vindoura.  

Para o trabalhador rural, o ano começava em agosto e terminava em julho. Em 

agosto preparava-se a terra: o que em roça nova significava abrir mato, selecionar 

a madeira nobre, queimar o restante para vender lenha a metro na cidade, amaciar 

a terra e semear. Em terreno antigo, bastava o acero, a queimada, a limpeza do 

terreno e o plantio. A relação que o camponês estabelece com a terra não é ape-

nas uma questão de técnica, implicando envolvimento com as forças sobrenaturais, 

onde a fé e a religiosidade une homem e natureza à espera da renovação da vida 

em forma de sementes e frutos.  

Os instrumentos de trabalho eram, até década de 50, os mais rudimentares 

possíveis. O arado só foi introduzido na região por essa época e, assim mesmo, só 

as famílias mais abastadas o possuíam, pois junto com ele se presume a presença 

do boi, o que para muitos era custo adicional. Considerando a existência de terras 

novas e a prática da agricultura de subsistência extensiva, a adoção do arado foi 

sendo implementada aos poucos, concomitante ao emprego das novas técnicas 

agrícolas. De resto, o que era comum a todos era a enxada, o enxadão, a picareta, 

o facão, o machado, a foice, a pá, o cutelo (rabo de galo) e uma carrocinha para os 

apetrechos, sementes, entre outros.  

Dentre os instrumentos de trabalho o carro de boi merece destaque.  

À parte a sua utilidade, no que se refere ao translado de mercadorias e gêneros de 

primeira necessidade, existe à sua volta toda uma construção do imaginário popu-

lar que vai desde o seu cantar, até os "causos" dos bois de estimação e da fama 

que envolve o carreiro "bom de serviço". É possível, por meio das lembranças de 

um tempo já distante, reaver o significado do carro-de-boi e do trabalho de seu 

condutor como elo de ligação entre o campo e a cidade, entre vizinhos, na realiza-

ção de tarefas mais pesadas:  

(...) O carro de boi, nossa senhora! Era importante dimais da conta pra 

nóis na roça. Ó, cum ele nóis transportava tudo que era pra vendê na ci-

dade, de lá nóis trazia sal, querozene, pano. Carreava tudo que era pe-

sado, tora de madera, saca de arroz, fejão, milho, mandioca. Vichi! Até 

quando nóis ia pras festa da romaria da Senhora d'Abadia tinha que sê 

com ele. Pruque tinha que fazê quasi que uma mudança, nóis passava 

lá três dia. Nossa! Maisi tinha carro que cantava bunito dimis da conta. 

Pra ele canta bunito dependia da qualidade da madera do exo, é! Tinha 

de sê balsamo. Até doente carregava nele tamém. Só os mió de vida é 

que tinha carro de boi, era sinar de prestijo. Maisi aqueles que tinha im-

prestava pros que num tinha, depois as pessoa tirava serviço prele. Era  
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uma troca, sabe cumo é? Nóis tinha carro de boi, maisi o nosso era de 2 junta 

só. Tinha té de 6, é! Doze boi. Os boi era tudo posto na canga de madeira e tra-

vado com o canzil. A mesa do carro era de  

. madera e tinha pro volta os fuero, que é uns paus pra sustentá a esteira que fi-

cava em volta dele, suspensa com uma arça em cada um dos fuero. A tampa do 

fundo dele era de taba de madera. O pau que o carrero conduzia a boiada cha-

mava guiada. A junta da frente era a de guia e a detrás a de coice. Quando era 

pra desce com carro pesado, cheio, os boi tinha que i pra trás pra segurá o pe-

so, na frente ficava só os de guia. Os bois tem de acustumá com o carrero in-

desde pequeno, eles era tudo castrado pra ficá manso. Tudo dipendia da dres-

teza do carrero. Era uma belezura mesmo, que sodade meu deus! Hoje? Carro 

de boi é só prá enfeitá, senhora já viu? Virô banco de assentá, lugá de botá 

pranta, até aquelas. coisa de acende luz, como? É, lustre ele virô, as roda, né? 

Se acabô mesmo, né?
2
  

As relações de trabalho eram mais complexas do que à primeira vista se pode perceber: o 

clientelismo e o paternalismo circulavam, mediando as relações de parentesco, de compadrio. 

De definido havia apenas o trabalho familiar, de subsistência. A figura do agregado e do parceiro 

delineava-se pela existência do grande proprietário de terra.  

Na região do Alto Paranaíba, até a década de 70, o grande proprietário se caracterizava 

como um latifundiário, travesti do em pecuarista, cuja terra, na maior parte das vezes, só produ-

zia através do parceiro que, mesmo tratado como meeiro, ocultava por trás da sociedade esta-

belecida vários tipos de acordo, que nem sempre eram de 50% do resul tado da produção. Meei-

ro era trabalhador sem terras, que conservava certo prestígio social, possuindo os instrumentos 

de trabalho e contando com o auxílio da família plantava, assumindo todos os risco e dividindo, 

no final, o lucro com o proprietário da terra. Dependendo das condições desta e das tarefas a ser 

realizadas: derrubar a mata, limpar o terreno, plantar, capinar, e colher, podia-se chegar a auferir 

50% da produção, se as sementes, como parte do acordo, estivessem incluídas em sua res-

ponsabilidade. O que fosse menos desse trato fazia com que a porcentagem fosse reduzida, até 

um mínimo de 20%.  

O agregado era o indivíduo que contava para sua subsistência só com a sua força de traba-

lho e, muitas vezes, com a da sua família. Residia na terra do patrão, recebendo casa para mo-

rar e em troca tinha o consentimento de plantar para o consumo, mantendo em, alguns casos,  

2 FARIA. Maria Augusta. História de vida. Uberlândia, 07/07/1995. Dona Maria tem 79 anos, viúva. natural da 
região de Santa Clara, município de Coromandel, onde residiu por 46 anos.  
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a criação de porcos e galinhas. O seu trabalho, geralmente, era o de serviços ge-

rais - o faz tudo do lugar: de vaqueiro a trabalhador rural tudo lhe cabia como tare-

fa. Sua mulher servia a casa dos patrões como empregada doméstica e os filhos, 

quase sempre, como pagens das crianças do proprietário. Todas essas atividades 

não impediam que, no intervalo da colheita ao plantio, o agregado pudesse pegar 

outras formas de empreitada em outros lugares. O salário nunca chegava ao míni-

mo da época, e no pagamento estava implícito o desconto de mantimentos, remé-

dios, roupas ou quaisquer coisas necessárias à sobrevivência da família, que por 

ventura tivessem sido gastas ao longo da prestação do serviço.  

Os maiores conflitos sociais se davam justamente nessa relação de trabalho, 

que, quando desfeita, quase sempre se traduzia em desavenças, críticas, inimiza-

des e desafetos. O medo que rondava o patronato estava na figura jurídica do 

usucapião. Direitos trabalhistas eram sonhos, fantasias, e a desigualdade social se 

apoiava concretamente nos deveres do empregado, solidificados por sua miséria 

pessoal. Só a partir de 64 foi possível começar a concretização das primeiras ap o-

sentadorias rurais, através do FUNRURAL. Mesmo assim, até se provar décadas 

de trabalho, havia muita luta na Justiça do Trabalho e muito clientelismo, que pu-

nha à prova toda a coragem das pessoas, uma carga de desgaste emocional e 

físico. É o que alguns depoimentos revelam:  

(...) A gente que não tinha terra nenhuma, táva sempre trabalhano pros 

otro, né? Sempre morano na terra de alguém. O patrão, no caso, dava a 

casa pra gente morá, né? Quando é lida de gado, quase num tinha tem-

po pra prantá, a gente vivia cum um salarinho de fome, que nem se fosse 

hoje. O salário dum vaquero seria o mínimo, uns 100 reais pra famia to-

da. E oía, dona Maria, a muié e os fio tudo trabaiava por esse salarinho. 

Eles ajudava no curral e fazia cerca, e tudo o maisi. A Maria trabaiava lá 

dentro da casa, dava até a comida pronta, além disso deixava a menina 

com a muié lá, trabaiando de empregada, oiando os menino, sem ganhá 

nada. Nesse emprego o leite da despesa a gente tinha. Alguns lugá po-

dia criá porco, galinha, por nossa conta, né? Mas notros nem isso. Teve 

uma fazenda que eu trabaiei e eles num pagava salário não. Eu trabaiei 

cum home dois ano, lá no curral, eu nunca ganhei dele um miréis, e só 

pruque ele me dava uma roça a meia, a lida de gado eu fazia de graça. E 

era difíci pruque a gente tinha que ficá mudano, o patrão as veis sismava, 

pru causa do medo da indenização e garrava de impricá cá gente, até a 

gente resorve sí mudá. Que eu toda minha vida de trabaiadô eu percurei 

de sê honesto, que eu sô assim do estupim meio curto. Pessoa as veis  
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dana querê pensá assim, que eu trabaiava prele e tinha que guentá disa-

foro e eu guentava um só, dois num interava. Se a pessoa quisesse me 

contá prosa ele té contava, maisi era uma só, notro dia eu já táva caçando 

lugá de morá. Pruque errá é humano, as veis a gente erra, né? Maisi é o 

jeito de falá cum a gente, sabe cumo é dona Maria? Que tem gente, as 

pessoa rica, todo emproado que gosta de humilhá, maisi eu nunca tulerei 

não.
3
  

(...) Eu sempre trabalhei de empregado de patrão. Desde os 12 ano que tra-

balho. Cum 12 ano eu já preferia trabalhar de quadro, do que no eito. Cê sa-

be, né? O quadro, traça assim aquele tanto, tantas braças, né? Geralmente 

é umas 20 braça, né? Aí cê fica responsável por aquilo. Agora no eito já é 

complicado, né? Cê vai, capina junto com uma turma, aí tem uns mais enro-

lado, preguiçoso, vai jogano serviço de lado e acaba que sempre tem uns 

que trabalha mais que otros. Só prum fazendeiro eu trabalhei uns 15 anos, 

começei menino, ajudei a lavrá a terra, fui vaqueiro, leiteiro, puxadô de leite, 

e até capataz de boiadeiro dele eu fui. Eu era seu home de confiança. Tra-

balhava pro salário mínimo, tinha casa pra morá e podia plantá na terra dele 

à meia. Mas riqueza e fartura é só na mesa do patrão, pro empregado só 

sobra trabalho, né? Eu agora tô aí doente, fui pedi pra ele meus tempo de 

serviço pra aposentá, ele vivia falando pra todo mundo que era meu amigo, 

meu cumpadre, mais quando ele teve de assiná os papel, ele arriô pra trais. 

Eu falei pra ele que quem ia me pagá todo meis era o governo e ele disso 

que se ele assinasse eu ia pedi indenização. Olha, foi duro, o advogado ar-

rumô testemunha, as coisa já tá pra saí, mas o véio lá ficô de marquerença, 

né? Mais eu não quero nada dele não, eu quero só minha aposentadoria, 

né?
4
  

Tanto o trabalho de tipo familiar, quanto o do meeiro só era possível pela sol i-

dariedade de outras relações sociais que se entranhavam no cotidiano. Essas 

relações, denominadas no jargão sociológico de trabalho vicinal, mas para os ro-

ceiros conhecidas como mutirão, traição ou "treição" e troca de jornada. Nesses 

tipos de atividades estão envolvidos, além da garantia da própria sobrevivência, 

sentimentos de favor,  

3 SOUZA. Valdemar Rodrigues. História de vida. Coromandel. 28/04/1995. O sr. Valder tem hoje 68 anos, casa-
do, natural da região do Rio Preto, município de Coromandel. Trabalhador rural até 1990, está aposentado 
pelo FUNRURAL.  

4 OLIVEIRA, José Araújo. História de vida. Coromandel, 31/03/1995. O senhor José tem 67 anos, natural do 
município de Coromandel, foi agregado durante 15 anos, depois boideiro e a partir de 1970 trabalha como 
garimpeiro no rio Santo Inácio e Douradinho, entre outros.  
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de solidariedade, de ajuda recíproca e a recompensa esperada é sempre possibili-

dade de no fim do dia de trabalho poder festar, incluindo aí o direito a janta e ao 

pagode. Para além disso, a certeza de que a sua participação Ihes garantiria tam-

bém, quando houvesse necessidade, o mesmo auxílio providencial. A economia de 

subsistência sobreviveu enquanto apoiada nessas relações sociais específicas do 

mundo rural caipira.  

O mutirão se diferencia da "jornada de trabalho trocada", pois esta supõe a 

"paga" em outros dias e serviços, incluindo a alimentação. No primeiro, a festa está 

implícita no processo.  

A traição assemelha-se muito ao mutirão, só que nela combina-se entre ami-

gos a ajuda ao companheiro, que pego de surpresa, vê-se aliviado de atividades 

que jamais conseguiria, com a sua família, resolver a tempo e contento. Além des-

ses casos referidos pode-se retribuir em serviço ou em parte da produção, tais 

como: o empréstimo de um carro de boi, o beneficiamento de um produto no moi-

nho, o fabrico do açúcar, da rapadura ou da pinga de engenho
5
.  

Faz-se interessante assinalar que nas relações de "prestância de serviços" ou 

mesmo de "jornadas de dias contratados" a paga normalmente se realizava em 

produtos. Nesse sentido, até 1960, na região do Alto Paranaíba, as pessoas con-

tratadas recebiam pelo seu trabalho o equivalente em gêneros alimentícios. Não 

havia salário ou diária estipulada e o dinheiro era uma mercadoria rara. Dessa 

forma, aqueles que possuíam excedente de produção podiam negociar com certa 

vantagem com aqueles que apenas possuíam a força de trabalho. Além disso, o 

mercado para colocação da produção excedente era muito limitado e incipiente, e a 

falta de estradas e de meios de comunicação permitiram essas relações de trocas, 

muitas vezes desiguais. Não raro trocava-se um litro de banha por um dia de servi-

ço, 5 litros de arroz ou dois de feijão e assim por diante.  

É possível avaliar que sem essas relações de trabalho de cooperação, a cultu-

ra caipira de subsistência teria se extinguido muito antes das relações sociais de 

produção capitalista serem consideradas majoritárias e definitivas na zona rural. 

Antônio Cândido aponta as relações de trabalho tais como a parceria (meeiro), a 

solidariedade vicinal, a migração ou a rotatividade dentro do próprio espaço rural, a 

concentração de famílias por região e o caráter complementar da produção, das 

trocas e dos favores como fatores de persistência ou de sobrevivência da cultura 

caipira
6
.  

5 CÂNDIDO. Antônio. Parceiros do Rio Bonito.São Paulo: Livraria Duas Cidades. 1982. pp.126-9. 

6 Idem, pp. 199-211.  
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Ao analisarmos as alterações ocorridas nas relações sociais de produção não 

poderíamos deixar de mencionar o peão de boiadeiro, tão presente no imaginário 

popular. A figura do peão de boiadeiro construída em antítese a do camponês - 

calmo e tranqüilo - evidencia a ousadia do macho, vaqueiro traquejado, que nas 

suas andanças tem o sertão na palma das mãos. Sem morada fixa tem o itinerário 

da estrada como o lugar do seu ofício, a boiada como mercadoria a zelar até o seu 

destino final. Homem de muitos amores e aventuras, não tem amarras ou laços 

empregatícios duradouros. Geralmente trabalhava por empreitada, cada boiada um 

valor a receber. Como Bernardes faz a sua descrição:  

(. . .) O peão de boiadeiro nas suas diversas categorias se julga um indiví-

duo independente nas suas ações. Ele possui de seu, o animal de andar 

montado, o arreamento completo, capa de chuva, a rede e os abafas de 

dormir Tanto ele se ajusta entrando o animal de sela fornecido pelo patrão, 

indo o seu destro na comitiva, quanto combina adredemente de ir inteira-

mente por sua conta própria, com tudo de seu. Usa-se chapéu de àba larga 

que ele arrebita de lado, por gauchada, calça botas de cano alto e não dis-

pensa o rebenque de dar taladas na bota, quando não u.ma açoitera, que é 

um chicotão com três seções emendados em argolas, com um segmento 

terminado numa talisca de couro crú de dar estalos no ar Veste calça de 

bombacha, não de balão tão grande como os dos gaúchos, e gosta demais 

da conta de rapariga.
7
  

Assinalamos que entre o pessoal que lida com os bois de boiada existe uma hie-

rarquia, não só de mando como de competência: boiadei ro é o capitalista que com-

pra e vende boiada, e faiscador é o boiadeiro pequeno que compra bezerrada, vende 

para o invernista que recria, engorda e repassa para o mercado. Da labuta com os 

bois na estrada só participam os de menor porte, com escala de importância: no alto 

o comissário da comitiva; seguido pelo capataz, pelo contador, o arribista, o ponteiro, 

o culatreiro, além do cozinheiro e o copeiro.  

Estamos reavendo aqui um perfil do trabalhador da zona rural do Alto Paranaíba 

e Triângulo Mineiro, extinto pelas transformações econômicas sofridas na região. A 

construção da malha rodoviária, conectada à ferrovia, a produção em larga escala de 

frotas de caminhões, tornou inviável a profissão, resquício da era colonial
8
. Os anos 

60 viram desaparecer no Alto Paranaíba os últimos peões de boiadeiro, que se trans-  

7 BERNARDES, Carmo. o gado e a largueza das Gerais. Estudos Avançados. IENUSP, 9(23), jan./abr. 1995, 
pp.44·5  

8 HOLANDA, Sérgio Buarque. Caminhos e Fronteiras. São Paulo: Cia. Das Letras, 1994. pp. 125·35  
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mutaram em bóias-frias, garimpeiros ou serventes de pedreiro. O comércio de bois 

continua sendo um negócio altamente rentável, visto a pecuária ser considerada 

ainda, nesta região, a mais importante dentre todas as atividades econômicas.  

Os vestígios dessa profissão podem ser hoje encontrados nas festas de ro-

deio, que animam as feiras agropecuárias realizadas por todo o interior do país. 

Talvez a semelhança seja mera coincidência. Os peões modernos estão muito 

mais para o "country" americano do que para o peão estradeiro, mas também não 

podemos deixar de vê-I os como peças de uma grande encenação teatral e comer-

cial, de empresas de entretenimento de um público cativo
9
  

Para além dessas relações sociais de produção, faz-se necessário destacar 

toda uma rede de outras atividades e tarefas que permeavam o cotidiano do mun-

do rural, como uma forma de complementar a renda no mercado das trocas e do 

comércio informal. Nessa perspectiva, quem tinha muito algodão já processado em 

meadas podia trocá-Io com as tecedeiras por colchas e panos já tecidos; o dono do 

moinho aceitava o milho em troca da moagem do fubá; a produção do melado, da 

caninha ou mesmo da rapadura podia ser repartida numa porcentagem estabe-

lecida com o dono do engenho; ou então, os litros de farinha de mandioca, ovos, 

queijos, podiam ser trocados pelo que faltasse em casa.  

Haviam ofícios de um certa importância, dos quais não se podia prescindir e 

que requeriam um certo saber e competência:  

(...) Na roça todo mundo se virava como podia. Eu mesma trabaiei dimais da 

conta, desde menina eu fiz penera pra vende. Penera de cipó, sabe? De ci-

pó a gente fazia tamém ba/aio, esteira pra carro de boi, chapéu. Usava pra 

isso a taqüara, o bambú, a tambaúba. A gente disfiava o bambú ou a taqüa-

ra e ia trançano do meio pras berada. O meio era de palha mais fina e nas 

berada fecha ela com as mais grossa. As berada (o arco) a gente fazia elas 

de cipó espinho de agulha. Sapecava ele, limpava, rachava no meio, colo-

cava um por cima e outro pro fora e costurava com cordão encerado com 

cera de abelha. As penera maior era pra fejão e as maisi fechada e fina pra 

arroz e fubá.  

Tinha um tio meu que fazia chapéu de palha, ele tinha uma forma de made-

ra, redonda, parecia o côco da cabeça. Ele num vencia as encomenda. E 

assim pru diante tinha os carapina, que trabaiva a madeira; os seleiro que 

mexia cum arreio, sela de cavalo; o ferrero que fazia estribo, ferro pra morão 

de porteira, pra carro de boi;  

9 ALEM, João Marcos. Caipira e Country: a nova realidade brasileira. São Paulo: USP, 1996. (Tese doutorado)  
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os olero que fabricava telha. Era uma enormidade de ofício, né? E tudo 

morava na roça, depois de casada, que eu tive o meu tear eu fiz pano 

dimaisi pra fora. O dinheirinho que entrava, quando era em dinheiro vi-

vo a gente usava pra comprá as coisa diferente da cidade que fôro a-

pareceno e a gente queria pussui: panela de alumínio, louça, guarda-

roupa, pano de vestido, sapato, essas coisa, né?
10

  

o garimpo de diamantes enquanto atividade produtiva desenvolvese à 

margem da economia formal, não gerando recursos fiscais, nem em-

pregos legais e duradouros. Apesar do imaginário popular da região 

estudada estar impregnado de "causos", aventuras de lances que evi-

denciam a "sorte grande", o trabalho do garimpeiro é penoso, arrisca-

do, realizado por homens com pouca qualificação profissional. O ima-

ginário popular tem como referência as descobertas, especialmente 

em Coromandei, dos maiores e mais puros diamante.s. No entanto, o 

prestígio e o lucro ficam nas mãos dos "fornecedores", das grandes 

empresas multinacionais como a De Beers e dos donos das proprie-

dades.
11

 O garimpo é até hoje uma atividade alternativa, principal-

mente nos períodos de entresafra, para aqueles desempregados e 

bóias-frias.  

A concretização dos planos econômicos governamentais que tinham 

como meta a expansão da fronteira agrícola, através da transforma-

ção do cerrado em terra produtiva para a exportação de grãos (café, 

milho, soja), modificaram tanto a estrutura econômica da região quan-

to as relações sociais de produção. A intensificação do excedente de 

produção, a possibilidade do contato com o mercado nacional, a tec-

nologia moderna, que inclui insumos, fertilizantes e equipamentos 

mecanizados, foram rompendo com os antigos vínculos estabelecidos 

entre homens e terra. A cultura caipira estremeci da, viu, devagar, de-

saparecer antigas formas de produzir, romper os laços de solidarie-

dade, e novas figuras como a do bóia-fria encenarem outro capítulo 

da história.  

O diagnóstico realizado pelo SEBRAE
12

 em 1966 indica que a cres-

cente mecanização da colheita significará um aumento dos níveis de 

desempenho local, provocando um acelerado ritmo de desemprego. 

Além disso, tem crescido a prática e as denúncias da existência da 

exploração do trabalho escravo na região, efetuada por empresários 

rurais, assim com é visível a ocupação de terras improdutivas pelo 

MST.  

Frente a essas transformações sócio-econômicas ocorridas no cam-  

10 FARIA. Maria Augusta. História de Vida, op cit  

11 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. DNPM/MG, Rel atórios anuais 1981/1995. Belo Hori -
zonte:1996.  

12 SEBRAE. Diagnóstico Municipal de Coromandel. Coromandel, Prefeitura, 1996, p. 29.  
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po, é possível constatar que diversas práticas culturais entrelaçadas ao cotidiano 

rural sofreram alterações, chegando algumas delas a desaparecer, tais como os 

mutirões, as traições, a encomendação das almas, as procissões aos pés dos 

cruzeiros, os rituais funerários, o trabalho das parteiras, do carreira, do boiadeiro, 

do carapina, entre outros. Entretanto, percebe-se as persistências de outras, que 

mesmo recriadas retratam e caracterizam o interior rural. Entre elas, sobressaem-

se a folia de reis, a cavalhada, as novenas e procissões aos santos do lugar, as 

romarias, as crenças nas benzeções, a fé nos curandeiros, chás e mezinhas, as 

relações de compadrio e os pratos típicos do lugar.  
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