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RESUMO: 

 

Xonin de Cima surgiu em 1885, literalmente, a partir da abertura de uma clareira 

na mata virgem. Tratava-se de um grupo de famílias que migraram de Guanhães, 

capitaneadas por Marcelino Cunha, em busca de novas terras e do estabelecimento de 

atividades agropastoris. Com o passar do tempo, Xonin de Cima tornou-se distrito de 

Peçanha através da Lei Estadual n. 843 de 7 de Setembro de 1923. Pelo Decreto-Lei nº 

32, de 31 de dezembro de 1937, Peçanha cedeu os distritos de Figueira e de Xonin para 

formação do território do Município de Figueira. Este recebeu por sua vez, mais tarde, o 

nome de Governador Valadares em homenagem ao Governador da época Benedito 

Valadares Ribeiro. O mesmo Decreto-Lei criou os distritos de Brejaubinha e Naque, 

tendo por sedes os povoados dos mesmos nomes, que, com os distritos de Figueira 

(sede) e Xonin, passaram a constituir o novo município. Apesar de caminhar para os 

130 anos de seu início, o território de Xonin de Cima apresenta-se com uma economia 

rural estagnada que apesar de ter passado mais de um século, ela em pouco se diferencia 

de seus começos. No último Censo, o distrito contava com 1.976 habitantes sendo 982 

homens e 994 mulheres (IBGE, 2011) e apresentava as seguintes comunidades rurais 

que serão o foco de nossa atenção: Assentamento Joaquim Nicolau, Baixa do Bugre, 

Cabeceira do Bugre, Golconda e São Gabriel.  

Diamond admite que o sucesso ou o fracasso das sociedades dependem das 

decisões que tomam e estas podem levar ao fracasso por incapacidade de prever um 
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problema, incapacidade de percebê-lo assim que o problema se manifesta, 

incapacidade de tentar resolvê-lo após ter sido identificado e incapacidade de serem 

bem sucedidas nas tentativas de solucioná-lo (Diamond, 2009, p. 523). Será que estaria 

neste raciocínio uma resposta para as situações de inúmeras comunidades rurais em 

colapso? De um modo mais sistemático, há mais de 80 anos o mundo acadêmico 

brasileiro busca compreender o mundo social e cultural brasileiro especialmente na 

constituição das territorialidades comunitárias (Kantor et ali, 2001). Não poucos se 

debruçaram especialmente sobre o mundo rural e seus impasses (Melatti, 2007, p. 17; 

Oberg, 1958). Certamente, muitas coisas se tornaram mais claras, mas nem todos os 

estudos responderam às questões que Diamond nos apresenta, e especialmente, não 

buscaram integrar diversas dimensões do saber humano ao mesmo tempo, o que se torna 

facilitado quando se lida com a perspectiva das constituições de territorialidades. 

Para apoiar o desenvolvimento sustentável dos territórios rurais, a estratégia 

implementada pela SDT/MDA está estruturada a partir de três elementos fundamentais: 

o território (espaço e sociedade), a institucionalidade territorial (participação e 

representatividade) e a visão de futuro (um plano territorial de desenvolvimento). Desta 

maneira desenvolvem-se ações na construção social representada pelo território, 

caracterizado por sua história, sua identidade e uma população com grupos sociais 

relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio de processos 

específicos. São esses elementos os pontos centrais a serem desenvolvidos no 

subprojeto A formação histórica de comunidades rurais de  Xonin de Cima/GV: a 

configuração de seus atores sociais e o diálogo com a natureza 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Comunidades Rurais; Território Rural; Desenvolvimento 

Territorial e Formação Histórica do Território; Governador Valadares; Xonin de Cima 
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INTRODUÇÃO: 

 

A proposta que ora apresentamos, intitulada A formação histórica de 

comunidades rurais de Xonin de Cima/GV: a configuração de seus atores sociais e 

o diálogo com a natureza integra o projeto de pesquisa “Núcleo de extensão em 

desenvolvimento territorial do Leste e Nordeste de Minas Gerais”. Este projeto, 

financiado pelo CNPq, tem como coordenador geral o Professor Doutor Aureo Eduardo 

Magalhães Ribeiro, da UFMG; e, como coordenador local o Professor Doutor Haruf 

Salmen Espindola, responsável pelos estudos destinados à compreensão dos Territórios 

Rurais do Médio Rio Doce.  

A comunidade hoje denominada de Xonin de Cima, surgiu como Chonin, e mais 

tarde passou a chamar-se de Chonin dos Cunhas, para diferenciar-se do Chonin dos 

Baianos ou de Baixo, junto à BR 116. Xonin de Cima surgiu em 1885, literalmente, a 

partir da abertura de uma clareira na mata virgem. Tratava-se de um grupo de famílias 

que migraram de Guanhães, capitaneadas por Marcelino Cunha, em busca de novas 

terras e do estabelecimento de atividades agropastoris. Com o passar do tempo, Xonin 

de Cima tornou-se distrito de Peçanha através da Lei Estadual n. 843 de 7 de Setembro 

de 1923 (Mapa 1). Pelo Decreto-Lei nº 32, de 31 de dezembro de 1937, Peçanha cedeu 

os distritos de Figueira e de Chonin para formação do território do Município de 

Figueira. Este recebeu por sua vez, mais tarde, o nome de Governador Valadares em 

homenagem ao Governador da época Benedito Valadares Ribeiro. O mesmo Decreto-

Lei criou os distritos de Brejaubinha e Naque, tendo por sedes os povoados dos mesmos 

nomes, que, com os distritos de Figueira (sede) e Chonin, passaram a constituir o novo 

município.  

 

 

Mapa 1- Xonin de Cima 
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Conforme Oberg (1958), que fez um estudo desta região há mais de 60 anos, do 

espaço territorial mais amplo de uma fazenda, uma parte foi destinada a ser área do 

patrimônio ou seja, espaço de moradias dos trabalhadores envolvidos com as atividades 

agropastoris de então. Este espaço daria depois os contornos da sede do distrito; este 

terreno de 1.070.000,00 m², foi legalizado a partir de 1939, quando o engenheiro 

Abeilard de Carvalho Costa, organizou o memorial descritivo do patrimônio de Xonin, 

com terrenos situados às margens do Córrego Xonin, afluente do Ribeirão do Bugre, 

que por sua vez é afluente do Rio Suaçuí Grande. Depois de concluída as medições 

destinada ao Patrimônio de Xonin dos Cunhas, o então prefeito Dilermando Rodrigues 

de Mello em 05 de fevereiro de 1949, pediu concessão de lote ao secretário de 

Agricultura do Governo de Minas Gerais, a título gratuito, com expedição do título 

definitivo, bem como memorial e planta.  

A BR 116, rodovia que liga no sentido norte-sul, a fronteira do Uruguai com 

Fortaleza, teve a sua parte intermediária, ligando o Rio de Janeiro a Feira de Santana, 

inaugurada em 1948. Na sua passagem por Minas Gerais, ela cortava, casualmente, o 

território de Xonin. Dada esta chance, alguns moradores se estabeleceram num local 

próximo a um córrego e junto à rodovia; mais tarde este local se transformaria no 
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povoado de Xonin dos Baianos, ou seja, Xonin de Baixo. Em 1993, o território do 

distrito de Xonin foi desmembrado para criação do distrito de Xonin de Baixo, em 

atendimento à Lei do Município de Governador Valadares nº 3.779 de 14 de setembro 

do mesmo ano. A referida Lei Municipal seguindo o padrão adotado pelo Instituto de 

Geociências Aplicadas do Governo do Estado de Minas Gerais, e pelo nome ser de 

origem indígena, adotou uma nova grafia para identificar os dois distritos. E Xonin (dos 

Cunha) recebeu a denominação de Xonin de Cima e Xonin dos Baianos, passou a ser 

Xonin de Baixo. 

Apesar de caminhar para os 130 anos de existência, o território de Xonin de 

Cima apresenta-se com uma economia rural estagnada que em pouco se diferencia da 

encontrada no início de sua história. No último Censo, o distrito contava com 1.976 

habitantes sendo 982 homens e 994 mulheres (IBGE, Censo Demográfico de 2010) e 

apresentava as seguintes comunidades rurais que serão o foco de nossa atenção: 

Assentamento Joaquim Nicolau, Baixa do Bugre, Cabeceira do Bugre, Golconda e São 

Gabriel.  

Por que alguns lugares surgem e se desenvolvem em termos sociais e 

econômicos enquanto que outros entram em estagnação ou mesmo colapsam? Qual 

seria a explicação para o caso destes eventos no Brasil? É claro que esta questão não 

tem uma resposta simples e muitos, talvez já desde o início de nossa história buscaram 

entender. Já dizia Pero Vaz de Caminha em maio de 1500: nela, [na terra do Brasil] até 

agora, não pudemos saber que haja ouro... porém a terra em si é de muito bons ares... 

querendo-a aproveitar dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem (Caminha, 

1500).  E, realmente, alguns lugares com ou sem ouro foram adiante, outros com ou sem 

ares e águas bons foram adiante e outros não. Diamond admite que o sucesso ou o 

fracasso das sociedades dependem das decisões que tomam e estas podem levar ao 

fracasso por incapacidade de prever um problema, incapacidade de percebê-lo assim 

que o problema se manifesta, incapacidade de tentar resolvê-lo após ter sido 

identificado e incapacidade de serem bem sucedidas nas tentativas de solucioná-lo 

(Diamond, 2009, p. 523). Será que estaria neste raciocínio uma resposta para as 

situações de inúmeras comunidades rurais em colapso?  

De um modo mais sistemático, há mais de 80 anos o mundo acadêmico 

brasileiro busca compreender o mundo social e cultural brasileiro especialmente na 

constituição das territorialidades comunitárias (Kantor et ali, 2001). Não poucos se 

debruçaram especialmente sobre o mundo rural e seus impasses (Melatti, 2007, p. 17; 
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Oberg, 1958). Certamente, muitas coisas se tornaram mais claras, mas nem todos os 

estudos responderam às questões que Diamond nos apresenta, e especialmente, não 

buscaram integrar diversas dimensões do saber humano ao mesmo tempo, o que se torna 

facilitado quando se lida com a perspectiva das constituições de territorialidades. 

Nesse sentido mais especifico, pressupomos que o território – constituído por 

um conjunto de municípios com características similares – constitui-se como espaço 

socialmente organizado onde se mobilizam os atores regionais em prol do seu projeto de 

desenvolvimento.  

Considera-se o território, então, como unidade de planejamento adequada para: 

(1) a gestão social e descentralizada das políticas públicas de desenvolvimento rural; (2) 

a execução de forma integrada dessas políticas; (3) a articulação entre as agências e 

órgãos de diferentes instâncias do poder público nos níveis federal, estadual e 

municipal, em um ambiente horizontal, fortalecendo o pacto federativo; (4) a 

articulação de diferentes atores sociais, fortalecendo uma cultura de participação social 

e elevando o patamar de discussão do estrito interesse local, para esfera de maior 

complexidade territorial; e (5) para a integração de órgãos públicos. 

No âmbito do PPA 2012-2015, estas ações foram estruturadas no Programa 

Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária (2029) com 

base em dois objetivos principais: 

 Consolidar um modelo de governança territorial baseado na gestão social, com o 

compartilhamento, entre poder público e sociedade civil organizada, da 

formulação, gestão e controle das políticas públicas, com especial atenção à 

superação das desigualdades de renda, gênero, raça, etnia e geração, 

consolidando a abordagem territorial como estratégia de desenvolvimento 

sustentável para o Brasil Rural; 

 Fortalecer as políticas voltadas para a inclusão produtiva e a consolidação de 

redes socioeconômicas da agricultura familiar no âmbito dos territórios rurais, 

considerando as práticas da economia solidária, com especial atenção à 

população rural em condição de extrema pobreza. 

 

Para apoiar o desenvolvimento sustentável dos territórios rurais, a estratégia 

implementada pela SDT/MDA está estruturada a partir de três elementos fundamentais: 

o território (espaço e sociedade), a institucionalidade territorial (participação e 
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representatividade) e a visão de futuro (um plano territorial de desenvolvimento). Desta 

maneira desenvolvem-se ações na construção social representada pelo território, 

caracterizado por sua história, sua identidade e uma população com grupos sociais 

relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio de processos 

específicos. São esses elementos os pontos centrais a serem desenvolvidos no 

subprojeto A formação histórica de comunidades rurais de  Xonin de Cima/GV: a 

configuração de seus atores sociais e o diálogo com a natureza 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 A área do Distrito de Xonin de Cima compreende algumas comunidades rurais, 

citadas acima, que merecem atenção em vista especialmente de sua relação com o meio 

ambiente e em especial, com a sua viabilidade como sociedade humana. Além do mais, 

apresentam desafios que são claramente contemplados como missão do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário. Evidentemente, o desenvolvimento histórico do mundo 

agropastoril brasileiro, especialmente nas últimas décadas, apresenta-se como um 

desafio ingente para o pequeno camponês: O que produzir? Com que instrumental? Para 

quem? Como comercializar? Em que escala? Com que modalidades? 

Com isto em mente, a proposta deste projeto parte de uma abordagem territorial 

do desenvolvimento rural sustentável com uma visão essencialmente integradora de 

espaços, atores sociais, agentes e políticas públicas. Essa abordagem considera a 

redução das desigualdades, o respeito à diversidade, a solidariedade, a justiça social, 

como objetivos primordiais a serem atingidos.  

Entretanto, entendemos que essa visão integradora exige um estudo detalhado e 

a priori, da formação territorial de uma dada comunidade para um entendimento 

profundo não só da configuração territorial estabelecida mas também das 

multiterritorialidades que agregam e desagregam os atores sociais, assim como da 

cultura que conforma suas visões de mundo e ancoram suas perspectivas de futuro em 

relação à natureza e às políticas governamentais, especialmente aquelas vinculadas ao 

Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA.  

A Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT, órgão integrante do MDA, 

desenvolve desde 2003 uma estratégia com o objetivo de promover e apoiar as 

iniciativas da sociedade civil e dos poderes públicos nos territórios rurais, visando o 
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desenvolvimento sustentável, com redução das desigualdades regionais e sociais e 

integração das dinâmicas territoriais ao processo de desenvolvimento nacional. Nossa 

hipótese central, portanto, pauta-se no fato de que o esforço despendido pela SDT 

poderá ser potencializado se tais iniciativas estiverem amparadas por um detalhado 

levantamento e por uma compreensão refinada dos aspectos culturais dos atores 

envolvidos e como estes se relacionam com o meio e de um modo especial, como lidam 

com os problemas. Nesse sentido, o projeto possui como objetivo geral um estudo de 

caso que poderá fornecer elementos teóricos-metodológicos significativos que, em certa 

medida, poderão ser utilizados em outros territórios rurais do Médio Rio Doce. 

A concepção do Brasil Rural como espaço de produção econômica, convívio 

social e de relação com a natureza busca superar a falsa dicotomia entre urbano e rural a 

partir da abordagem territorial, já que valoriza o patrimônio natural e cultural de cada 

localidade, reafirmando a identidade na construção de um projeto de vida social. Esta 

concepção implica, por um lado, em manejar e valorizar ativos específicos às regiões 

em que os atores habitam. Entretanto, requer também um processo de estudo 

aprofundado para estabelecer, em conjunto com a comunidade, as redes de mobilização 

de atores que forem mais legítimas perante a comunidade como um todo, gerando a 

elaboração de estratégias de adaptação aos limites externos, na base da identificação 

coletiva com uma cultura e um território. Por isso, consideramos essencial uma 

compreensão desse processo a partir das narrativas dos moradores que poderão 

contribuir com informações significativas a respeito da presença de elementos naturais e 

da diversidade da fauna e da flora. A presença ou não desses elementos estão 

intrinsecamente relacionadas às mudanças nas políticas ambientais, na legislação 

pertinente e nas tecnologias que ao longo do tempo contribuíram para a 

degradação/preservação ambiental. Essa perspectiva nos permite não apenas ter uma 

“fotografia” do ambiente no presente mas nos possibilita compreender o processo 

histórico que o gerou, preenchendo lacunas importantes no uso de ferramentas de 

indicação de qualidade ambiental.  

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 
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O objetivo deste subprojeto é estudar, a partir de uma concepção interdisciplinar, 

a formação histórica do território das comunidades rurais de Xonin de Cima para 

compreender os aspectos culturais dos atores envolvidos nesse processo; como estes se 

relacionam com o ambiente e, de um modo especial, como lidam com os problemas 

cotidianos e com as políticas públicas vinculadas ao Programa Território da Cidadania.  

 

Objetivos Específicos  
 

- realizar pesquisas e levantar informações históricas das respectivas comunidades 

rurais; 

- promover uma visão integradora de tais comunidades, buscando um entendimento 

profundo de sua configuração territorial; 

- investigar as multiterritorialidades que permeiam as comunidades; 

- compreender, a partir da formação histórica de tais comunidades como se processou e 

ainda se processa sua relação com o meio; 

- compreender, a partir das dimensões da psicologia social, o estabelecimento de 

relações tendo em vista a vizinhança, relações de colaboração e com o meio ambiente;  

- disseminar métodos e técnicas de gestão social;   

- contribuir para a consolidação da abordagem territorial como estratégia de 

desenvolvimento sustentável para o Brasil Rural e da articulação das políticas públicas 

integrantes da matriz do Programa Territórios da Cidadania, por meio da articulação 

institucional e operacional de Universidades Públicas Federais e Estaduais, dos 

Institutos Federais de Educação Tecnológica, das instâncias de gestão social dos 

Territórios Rurais e da Secretaria de Desenvolvimento Territorial. 

- Contribuir para o fortalecimento da área de concentração centrada nos Estudos 

Territoriais do Programa Gestão Integrada do Território; e, em especial, para 

desenvolver estudos interinstitucionais relativos à linha de pesquisa Território, 

Migração e Cultura.  
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METODOLOGIA  

 

O projeto utilizará a pesquisa bibliográfica para sistematizar as contribuições dos 

diversos autores que produziram sobre as questões relativas à formação territorial no 

Médio Rio Doce e, mais especificamente, aqueles que investigam sobre 

desenvolvimento territorial.  

A pesquisa documental permitirá trazer novas contribuições e avanços para o 

conhecimento integrado do território, abrangendo o processo de territorialização 

ocorridos no distrito de Xonin de Cima e, consequentemente, em suas comunidades 

rurais. Será feito um rastreamento de documentação no Arquivo Público Mineiro, em 

Belo Horizonte; e, na Biblioteca Nacional, Arquivo Nacional, Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro, Arquivo da Casa de Oswaldo Cruz da Fundação Oswaldo Cruz 

(Fundo da Fundação do Serviço de Saúde Pública), no Rio de Janeiro. Também serão 

levantados documentos que estão sob a guarda do Centro de Documentação e Arquivo 

de Custódia (CEDAC), vinculado ao Núcleo de Estudos Históricos e Territoriais da 

Universidade Vale do Rio Doce (NEHT/Univale), particularmente o Fundo Governador 

Valadares, que contém os documentos da Prefeitura e Câmara Municipal, para o período 

entre 1938 e 1997. A pesquisa documental utilizará de fontes escritas e orais, como 

forma de ampliar a compreensão. 

O exame das fontes exigirá as análises textual, temática e interpretativa, 

envolvendo a Hermenêutica, para estabelecer a compreensão a partir das circunstâncias 

históricas que marcam sua produção e demarcam o lugar do qual originam. As fontes 

serão confrontadas com a produção bibliográfica, apontando contradições e 

preenchendo lacunas existentes na historiografia. A análise histórica proposta permitirá 

perceber como se estabeleceu o território em foco. 

Serão levantados – ou construídos – os indicadores socioeconômicos do distrito 

de Xonin e de suas comunidades rurais, sendo os principais: IDH, índice de Gini, PIB, 

valor adicionado ao PIB por cada setor produtivo, PIB per capta e o grau de 

urbanização. Como fontes potenciais de dados, podemos citar, entre outras, o Atlas de 

Desenvolvimento Humano (PNUD, 2003), os dados do IPEADATA e as publicações do 

IBGE, tais como Produto interno bruto dos municípios, Pesquisa de Orçamentos 

Familiares e Produção Agrícola Municipal. 

A população do distrito e das comunidades serão caracterizadas segundo a sua 

distribuição etária, por sexo, por nível educacional, por situação de domicílio, renda 
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individual e domiciliar e características da moradia. Serão também calculadas as taxas 

de crescimento populacional, além dos saldos migratórios e as taxas líquidas de 

migração. As fontes de dados serão os Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000 

e 2010. No caso do Censo Demográfico de 2010, o uso dos dados dependerá da 

divulgação dos resultados pelo IBGE.  

Utilizando-se dos aportes e métodos da história oral, o projeto buscará coletar 

testemunhos das gerações que vivenciaram os processos territorialização recortados 

(Delgado, 2006; Ferreira & Amado, 2002; Geertz, 1989; Thompson, 1992; Montenegro, 

1993; Alberti, 1999). Para identificar esses sujeitos será utilizada a técnica “bola de 

neve” (GROVES et al.; 2009). Essa técnica consiste em identificar alguns elementos 

com as características para compor a amostra.  Após a indicação dos primeiros e de sua 

rede de conhecidos, esses indicaram outros, que por sua vez, também farão outras 

indicações. Segundo Becker (1993) a indicação feita pelos próprios indivíduos que 

compõem o universo pesquisado é um elemento importante para assegurar uma seleção 

mais impessoal e aumentar a relação de confiança do entrevistado para com o 

pesquisador (SIQUEIRA, 2012). 

O levantamento proposto privilegiará as entrevistas em profundidade. O 

procedimento de pesquisa respeitará alguns momentos específicos: listagem das 

testemunhas da formação histórica do distrito de Xonin de Cima e de suas comunidades 

rurais, tais como moradores antigos, trabalhadores rurais e urbanos, empresários, 

políticos, professores, médicos, enfermeiras, dentistas e jornalistas dentre outros; 

preparar roteiros das entrevistas e seleção, agendamento e preparação (esclarecimento 

sobre os objetivos e quanto à dimensão do projeto) dos entrevistados; realização das 

entrevistas; transcrição das entrevistas. Esse procedimento será efetuado tomando-se por 

base a proposta de Thompson (1992) de “incluir tudo o que está gravado”, deixando a 

gramática e a ordem das palavras; conferência de fidelidade. 

 

História Oral e ética 
 

 Dadas as circunstâncias da proposta metodológica, pautada na metodologia da 

bola de neve, temos como informar ao Comitê de Ética em Pesquisa apenas que 

partiremos de um ponto inicial (um indivíduo) e que será a partir deste que obteremos 

informação sobre outros possíveis informantes. Nossa estimativa é que possivelmente 

teremos uma rede de aproximadamente informantes a partir de um antigo morador ‘José 
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Raimundo’ que já trabalhou no Centro Agroecológico Tamanduá (CAT). Nosso 

informante não só conhece a população em função de ter nascido e crescido em Xonim 

mas porque trabalhou em várias empreitadas do CAT no Distrito e no seu entorno. 

Portanto, não há como mapear a priori uma lista de contatos visto que será no 

desenrolar da pesquisa que a rede de informações se formará. Para este ponto inicial 

estabeleceremos contato com uma liderança comunitária.  

 Uma vez estabelecido um contato mais estreito, agendaremos uma primeira 

entrevista que será gravada mediante autorização prévia e apresentação da proposta de 

pesquisa. Tanto o primeiro informante quanto os demais serão conscientizados a 

respeito da pesquisa, que suas informações serão transcritas após a gravação e que, 

posteriormente, serão apresentadas para possíveis correções e ou cortes, conforme o 

interesse do informante. Não há dimensionar eventuais danos aos entrevistados. Em 

caso de uma situação de comoção a entrevista será paralisada e o entrevistado terá toda 

liberdade de se recusar a falar ou retomar a entrevista. Entretanto, de um modo geral, a 

partir de inúmeros trabalhos de campo já realizados, o que verificamos é que a 

entrevista acaba se tornando uma espécie de terapia ao dar oportunidade do entrevistado 

elaborar e expressar suas memórias. Nesse sentido, a proposta da História oral traria 

uma contribuição valiosa para indivíduos, na maioria já idosos, de compartilhar 

histórias pessoais, dando vazão e expressão a quem muitas vezes nunca teve a 

oportunidade de contar a própria história.  

 Os dados pessoais dos informantes serão mantidos em sigilo. Em futuras 

publicações os informantes serão identificados por meio de pseudônimos. O corpus 

documental oriundo das entrevistas será arquivado em um computador, protegido com 

senha pessoal da coordenadora da pesquisa, e as entrevistas impressas ficarão 

arquivadas em um arquivo suspenso (com chave), ambos localizados na sala 2 do Bloco 

PVA do Campus II da Univale.  

 Apontamos como um procedimento final do projeto um retorno aos informantes 

e famílias que cederam informações para a pesquisa no sentido de apresentar os 

resultados obtidos.  

Por fim ressaltamos que os cuidados éticos são fundamentais em história oral. É 

importantíssimo deixar claro que nada será divulgado sem a autorização do 

entrevistado. A conferência garante a realização do trabalho em colaboração, pois o 

texto que utilizaremos será aquele que o entrevistado se reconhecer nele. Este é o 

momento em que legitimamos o processo de transposição do oral para o escrito. Todo 
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texto autorizado deve ser acompanhado de uma carta de cessão (TCLE, em anexo) com 

especificações sobre seu uso pleno ou relativo. 

Visto que a proposta é levantar o processo de formação territorial das 

comunidades rurais de Xonin de Cima, utilizaremos entrevistas em profundidade. Essas 

entrevistas iniciarão com uma questão ampla: “Você nasceu em Xonin”? No caso do 

informante ter nascido em Xonin,: “O que você se lembra da sua infância? Como era a 

comunidade?” No caso do informante não ter nascido em Xonin: “Onde você nasceu? 

Você veio para cá com a sua família? Quando? Qual lembrança você tem do momento 

da chegada?” Estas perguntas mais abrangentes e aparentemente mais superficiais 

proporcionam ao informante maior confiança e serenidade. Geralmente, a narrativa flui 

e, então, ele se transforma em um narrador-protagonista. É essa narrativa que nos 

interessa. São os dados fornecidos espontaneamente que configuram a visão de mundo 

do nosso informante e nos dão um panorama refinado da formação territorial que 

pretendemos apreciar.  

Durante o processo o informante poderá interromper a entrevista caso tenha 

compromissos ou não queira mais ceder informações. O mesmo procedimento será 

adotado em relação à entrevista com a família do nosso informante, caso outras pessoas 

queiram dar seu depoimento, especialmente os membros mais idosos.  

Realçamos que a metodologia adotada se faz importante para a análise 

hermenêutica posterior. O modo específico com que cada um contará a história que 

remete à formação do território em foco e estruturará sua narrativa já é por si só 

informação valiosa para a pesquisa. Essas narrativas nos permitirão acessar a percepção 

dos entrevistados acerca da presença de elementos naturais e sobre a diversidade da 

fauna e da flora, oportunizando uma compreensão mais refinada da relação entre a 

presença destes elementos com mudanças nas políticas ambientais e com a 

degração/preservação ambiental numa perspectiva processual e histórica. 

Em resumo, o uso de diversas metodologias tem por objetivo criar uma unidade 

que dê completude à análise do território, através da proposta de problemas comuns e da 

aplicação dos métodos de diversas áreas do conhecimento para criar respostas 

adequadas às necessidades de compreensão do território como fenômeno humano 

(Axinn & Pearce, 2006). 

A complexidade das questões surgidas nas últimas décadas deve ser encarada 

não de forma isolada pelas áreas do conhecimento, mas sim buscando respostas 

comuns. Essas respostas não são fáceis de serem encontradas e dependem de um longo 
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trabalho de construção teórica, possibilitando o diálogo entre disciplinas. Essa 

construção depende de rompermos as barreiras da tradição crítica ocidental e voltarmos 

a um diálogo entre as áreas do conhecimento. Tendo isto em mente, serão considerados 

os aspectos das simbolizações e ritualizações nos relacionamentos (Deacon, 1997; 

Rush, 1999) e as dinâmicas do cotidiano (Bégout, 2005).   

 

POSSÍVEIS IMPACTOS E PRODUTOS A SEREM GERADOS 

  

O projeto poderá também contribuir para a compreensão do impacto dos grandes 

investimentos de capital. Na primeira metade do século XX, houve grandes 

investimentos de capital na zona de floresta do rio Doce, dentre os quais podemos 

destacar:  

 A construção de ferrovias e rodovias – particularmente a Rio-Bahia (BR 

116);  

 Grandes empreendimentos capitalistas: VALE, Belgo Mineira, 

ACESITA, USIMINAS, dezenas de fábricas de ferro gusa, exploração e 

beneficiamento da mica, indústria da madeira e carvão, além do 

reflorestamento de eucalipto;  

 Saneamento e erradicação da malária (IAIA/SESP que atuaram 

diretamente em Xonin de Cima);  

 Pecuária bovina de corte. 

Outra contribuição do projeto diz respeito ao debate sobre comunidades 

tradicionais. O apossamento de agricultores tradicionais na região era individual, apesar 

de promovido em conjunto por pessoas com laços de parentesco e compadrio. Nesse 

processo o importante é perceber como a configuração natural influenciava na forma 

como se estabeleceram os assentamentos humanos e vice-versa. Entretanto, é necessário 

confrontar com as fazendas, comparando-se o funcionamento de ambas as unidades de 

produção e organização social. Além disso, deverá ser contraposto os procedimentos 

dos agricultores tradicionais com os praticados por fazendeiros e, especialmente, com as 

propostas das Ciências Agrárias que se constituíam no estado – a Semana do 

Fazendeiro, realizada pela UFV desde 1929, a ACAR-MG, atual EMATER-MG, 

tiveram um papel de destaque na difusão dos novos conhecimentos da ciência. Atendo-



16 

 

se a este aspecto do objeto de estudo, este projeto também poderá contribuir para a 

história da ciência.  

O projeto possibilitará que se aprofundem as questões em relação aos conflitos 

pela posse da terra. As tensões chegaram ao auge no início da década de 1960, como se 

constata na proposta de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar in loco as 

origens, natureza e profundidade da agitação reinante no meio rural, especificando 

nominalmente a região de Governador Valadares. O Golpe Militar de 1964 abortou a 

dinâmica social, ao desmantelar as organizações sindicais nascentes e favorecer o poder 

privado dos fazendeiros. O projeto, desta forma, pode vir também a contribuir para a 

história dos movimentos sociais. 

 O estudo pode contribuir para aumentar a consciência dos agentes sociais e 

fortalecer o tecido social e institucional, à medida que possibilita compreender e 

questionar os problemas atuais numa perspectiva histórica, particularmente da história 

cultural e ambiental, podendo também fornecer subsídios para políticas públicas de 

preservação ambiental.  

 Por fim, espera-se que o projeto venha a contribuir para a consolidação da linha de 

pesquisa Território, Migrações e Cultura, do Mestrado em Gestão Integrada do 

Território da Universidade do Vale do Rio Doce – UNIVALE; para produzir dados 

qualitativos e documentais para o acervo do OBIT-RD e para ampliar os estudos sobre 

Desenvolvimento Territorial, estreitando os laços de pesquisa entre a Univale e a 

UFVJM, o IFNM, UFOP e a Unimontes.   
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES;  

 

ATIVIDADES 
TRIMESTRES 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 

Pesquisa bibliográfica e documental x x x x        

Análise dos dados coletados na pesquisa bibliográfica 

e documental 
   x x       

Coleta e análise dos dados socioeconômicos,  

demográficos e no SINIMA 
  x x x x     

Coleta e análise de fontes orais x x x x x X x x 

Análise e sistematização de todos os  dados coletados        x X   

Relatórios       x       x 

Produção Bibliográfica         x  x x 

 

 

DETALHAMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DE CADA MEMBRO DA PESQUISA;  

 

 

Patrícia Falco Genovez (coordenadora) 

Possui graduação em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora (1993), 

mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense (1996) e doutorado em 

História pela Universidade Federal Fluminense (2003). Atualmente é professora titular 

da Universidade Vale do Rio Doce. Tem experiência na área de História, com ênfase em 

História Cultural e História Política, atuando principalmente nos seguintes temas: 

história de Minas Gerais, relações de poder, liturgias do poder, análise de redes sociais, 

memória e territorialidades. Atividades: Coordenar a equipe de pesquisadores zelando 

pela realização de todas as etapas da pesquisa e pelo cumprimento do cronograma. 

Atuar em todas as atividades do processo, participar do treinamento de pesquisadores, 

proceder à análise individual das informações coletadas, participar da discussão em 

grupo com vistas a discutir os pontos de concordância e divergência relativos às 

observações coletadas. Proceder à análise dos dados e compilar os resultados 

submetendo-os à apreciação da equipe de pesquisadores. Participar da elaboração, 

juntamente com a equipe, de artigos para divulgação dos resultados em revistas 

especializadas. Redigir e encaminhar demonstrativos de resultados com descrição das 

atividades desenvolvidas pela equipe. 
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Renata Bernardes Faria Campos (Pesquisadora)  
Doutora em Ecologia de Insetos (Entomologia) pela Universidade Federal de Viçosa 

(2008) possui graduação em Ciências Biológicas, também pela Universidade Federal de 

Viçosa (1999). Foi bolsista PNPD em Ecologia de Biomas Tropicais pela UFOP entre 

2012 e 2014 e atualmente atua como professora adjunta da Universidade do Vale do Rio 

Doce (UNIVALE) lecionando no Mestrado em Gestão Integrada do Território e em 

cursos da graduação. Atua como revisora ad-hoc de periódicos na área de ecologia e 

entomologia. Tem experiência em docência e pesquisa na área de Ecologia (com ênfase 

em Ecologia de Comunidades em Matas Ciliares) e Educação (Formação de Professores 

de Biologia, Educação Ambiental e Ensino de Ciências). Atividades: Colaborar em 

todas as atividades do processo, participar da discussão em grupo com vistas a discutir 

os pontos de concordância e divergência relativos às observações coletadas. Contribuir 

com análise dos dados diretamente ligados a elementos naturais das informações 

coletadas e compilar os resultados submetendo-os à apreciação da equipe de 

pesquisadores. Contribuir para a elaboração, juntamente com a equipe, de artigos para 

divulgação dos resultados em revistas especializadas. Colaborar com a redação de 

demonstrativos de resultados com descrição das atividades desenvolvidas pela equipe. 

 

Bolsista: trabalho de apoio aos pesquisadores do projeto, conforme atividades definidas 

pelo cronograma de pesquisa. 

 Participa das discussões teóricas e metodológicas; 

 Pesquisa documental; 

 Digitação e organização do banco de dados; 

 Organização e sistematização das entrevistas 

 

 

METAS A SEREM ALCANÇADAS POR SEMESTRE;  

 

 PRIMEIRO SEMESTRE: TRABALHO DE CAMPO E COLETA DE DADOS 

 

 SEGUNDO SEMESTRE: APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO 

ACADÊMICO E PRODUÇÃO DE NOTAS DE PESQUISA 

 

 TERCEIRO SEMESTRE: APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO E 

PRODUÇÃO DE UM ARTIGO ACADÊMICO EM REVISTA QUALIS; ORIENTAÇÃO DE 

MESTRANDOS. 
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 QUARTO SEMESTRE: APRESENTAÇÃO DE TRABALHO EM EVENTO E 

PRODUÇÃO DE DOIS ARTIGOS ACADÊMICOS EM REVISTA QUALIS; ORIENTAÇÃO 

DE MESTRANDOS. 

 

Neste sentido, a proposta terá como meta a produção de: 

 

- 3 artigos científicos (revistas qualis); 

- 3 participações em eventos acadêmicos; 

- 3 publicações em anais (textos completos e resumos); 

- 2 orientações de dissertação de mestrado; 

 

EXEQUIBILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DA PROPOSTA (RECURSOS 

HUMANOS, MATERIAL DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE 

EXISTENTES);  

 

Para o desenvolvimento das atividades, os pesquisadores contarão com a 

infraestrutura existente no NEHT, incluindo sete (7) computadores, duas (2) 

impressoras, um scanner semi-profissional, gravadores digitais, máquina 

fotográfica, filmadora digital, mesas e telefone com acesso externo, mesa para 

reuniões, estantes e arquivos para armazenamento de materiais.  

 

Estimativa dos recursos financeiros de outras fontes 
 

A Universidade Vale do Rio Doce/Fundação Percival Farquhar assumirá o custeio com 

horas de dedicação à pesquisa pelos professores abaixo relacionados. 

 

DISPONIBILIDADE DE PESQUISADORES 
HORAS 

SEMANAIS 

CUSTO 

UNITARIO  

MENSAL 

(R$) 

CUSTO 

TOTAL (R$) 

Contrapartida da Universidade Vale do Rio Doce/Fundação Percival Farquhar 

1 Patrícia Falco Genovez 05 1.253,00 30.072,00 

2 Renata Campos 03 751,80 18.043,20 

3     

4     

5     

6     

7     

TOTAL 48.115,20 
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CONTRAPARTIDA DE FINANCIAMENTO – CNPq 
 

PRODUTO UNIDADES VALOR 

CUSTEIO   

Material de Consumo 
- Tonner para impressora R$ 240,00 (cada); 
- Papel A4 (500 folhas) R$ 12,80  
 
 
Subtotal 

 
10 
10 

        
 

 
R$2.400,00 
R$128,00 
 

R$2.528,00 

Diárias 
Pesquisa de campo nas comunidades rurais 
 
 
Subtotal 

 
 

10 
 

 
 
R$320,00 
 

R$320,00 

Passagem terrestre (ida e volta) 
 
Governador Valadares/Xonin de Cima/GV  
 
Subtotal 

 
 

20 

 
 
R$ 250,00 
 
 

R$ 250,00 

 
TOTAL DE CUSTEIO 

  
R$3.098,00 
 

CAPITAL   

Material Bibliográfico  R$ 500,00 

Equipamento 
 
Mini Gravador de Voz Digital Olympus DS-40, 
512Mb 
 
Subtotal 

 
3 

 
R$600,00 
 
 

 
TOTAL DE CAPITAL 

  
R$1.100,00 
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TOTAL 

  
R$4.198,00 
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