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O município de Capinópolis teve seu despontar para o cenário nacional com a 

bandeira da agricultura. Cidade e cultura agrícola geraram e criaram juntas, almas gêmeas,  

rumo ao progresso. Atraiu centenas de pessoas de muitas regiões, que buscavam o tesouro, 

dádiva preciosa que a terra virgem prometia. Município agraciado por ter terras férteis, 

abundância de água e verdejantes matas naturais. As matas foram substituídas ao longo do 

tempo por um desfile vaidoso de plantio agrícola: arroz, milho, algodão, soja e hoje, cana-de-

açúcar. Em seu apogeu, nos anos 90, brilhou como estrela na constelação do cenário nacional 

com o título, “Celeiro de Minas, orgulho do Brasil”, justamente por ter o privilégio de gestar 

em sua terra o embrião de grãos e aclamava por mãos humanas para preparar, zelar e ceifar os 

frutos que produzia. 

Capinópolis ainda pequena, porém hospitaleira, de clima bom, lugar agradável de 

viver, acolheu  uma grande variedade de migrantes que compõe a diversidade de sua 

população. Localiza-se no interior de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, possui 14 403 

habitantes, segundo os dados do IBGE – ano 2000, faz divisa com o Estado de Goiás. 

Encontramos confirmação das tendências agrícolas e da expansão da agricultura comercial na 

citação de Dalva Maria de Oliveira Silva, referindo-se do município de Ituiutaba que na época 

abrangia também Capinópolis, quando diz que:  



A agricultura, transformou-se em atividade principal da região, a 
partir do final da década de 40, começara a ser praticada na região 
por volta da década de 20 com plantações caseiras, ganhara força 
com o passar do tempo à medida que o mercado de grãos ia se 
tornando um negócio promissor, no princípio da década de 40 alguns 
fazendeiros da região  já adotavam a agricultura como atividade 
principal e em meados de 50 já ocupava grandes áreas com lavouras 
de cereais (1997:25).  
 

 O S. Antônio Custódio lembra muito bem como se deu o povoamento da região e nos 

esclarece que: 

Isso aqui foi primeiro povoado por gente de toda região de Minas, 
esse povo vinha ali da região de Nova Ponte, parte do sul de Minas, 
atingia um pouco do Triângulo, Perdizes, aquela zona de Uberaba. 
Foi uma invasão trabalhista, veio mais dessas regiões pra mexê cum 
roça. Cumeçô com roça de toco, roçava os tocos, plantava dois, treis 
anos. Influenciou com arado de boi, depois a disterruadeira puxada 
com boi, bem depois já tinha uns tratorzinhos daqueles simples.1 
 

 Assim, o povoamento  do município foi através de pessoas que vinham em busca de 

abertura de roças e que no seu início plantava pouco e eram utilizadas ferramentas manuais 

auxiliado por bois. Fala ainda que a lavoura era praticada anteriormente não para o 

comércio,mas sim para o sustento da família:  

O fazendeiro tocava seus dois ou treis arqueiro, mas parece que ele 
optava mais pelo gasto, ele queria ter seus tantu carru de mio no 
paiole, seus tantos porcu no chiquero, seus tantu volume de arroiz na 
tuia, tocava conforme o tamanho da famia, aí então tocava assim cum 
ferramenta manual inxada, cutelo, arado de boi ... Aí então a 
população foi aumentando até chega nu que ta hoje.2  
 

 O Senhor Antônio Custódio descreve a trajetória de trabalho do agricultor, baseado 

nas necessidades de subsistência que no decorrer do tempo, com o crescimento da população, 

foi ampliando e a ambição em abrir mais lavouras para a comercialização foi ficando maior, 

cabendo a poucos o direito de ter grandes fazendas, muitos alqueires de plantio. Novamente 

Dalva Maria de Oliveira Silva nos esclarece sobre esta transformação, “Mas essa 

transformação não se deu assim, como um passe de mágica, da noite para o dia. A 

                                                
1 REIS, Antônio Custódio: natural de Pedrinópolis, MG ,nasceu 65 anos, mora atualmente em Capinópolis – 
entrevistado em 13/04/05. 
2 REIS, Idem  



descoberta das terras férteis para a lavoura despertou o interesse dos fazendeiros para o seu 

cultivo”. (1997:26) 

 Com a ampliação da produção agrícola tornou-se necessário maior contingente de 

mão-de-obra para trabalhar a terra, num momento em que a produção dependia do trabalho 

humano dado o estágio rudimentar dos implementos agrícolas. Ainda o Senhor Antônio 

Custódio nos esclarece como que o  aumento da produção provocou a vinda dos nordestinos 

para trabalhar na lavoura, “Tinha muito meeiro que plantava a terra só  cum ricurso  da 

natureza, mas aí é que vem a intervenção do nordestino, num sei se ocê sabe, tinha 

fazendeiro que tocava lavoura grande, e eles tinha até 50, 60 nordestino prá trabaiá pra 

ele”3 

 A necessidade da mão-de-obra fez com que os fazendeiros recorressem ao 

recrutamento de trabalhadores do nordeste, região pobre o país. Atraídos pela propaganda que 

alardeava nas regiões do Rio Grande do Norte e Paraíba, sobre a qualidade do solo e as 

oportunidades de riqueza, os nordestinos vieram para a região, sobretudo os que almejavam 

melhores condições de vida e mesmo como meio de fugir da seca e da pobreza O Senhor 

Antônio Pereira mesmo sendo criança na época, relata como os nordestinos ficavam 

informados sobre a região do Pontal do Triângulo Mineiro:  

I a gente ficava sabendo de boca em boca mesmo. Porque naquele 
tempo num tinha assim os veículos de comunicação, rádio, era de 
pessoas que vinham, iam e falavam. Influenciava muito porque na 
realidade aqui era mais fácil de ganha dinheiro mesmo. Porque lá no 
nordeste, mesmo tendo vontade de trabaiá num tem pra quem, as 
pessoas não tem comu pagá, não tem dinheiro né, num chovia. 4 
 

 Dalva Maria de Oliveira Silva em seu trabalho sobre a migração nordestina para a 

região refere-se ao artigo de Raquel de Queirós, na revista O Cruzeiro, sobre a propaganda de 

boca, responsabilizando os agenciadores pelas informações que eram passadas: 

                                                
3 REIS,  Ibidem  
4SILVA, Antônio Pereira: natural de Distrito de Coronel Ezequiel, RN, 58anos, mora atualmente em 
Capinópolis, entrevistado em07/04/05. 



: “... precisava ver os aliciadores de paus - de- arara trabalhando 
nas concentrações de retirantes, no nordeste (...) falam das delícias 
do Sul, na riqueza destas terras fartas de cá. No entanto, alguns 
agenciadores no princípio provavelmente foram enviados por 
fazendeiros que precisavam de mão-de-obra; no nordeste amigos, 
parentes, ao tomarem conhecimento dos comentários sobre a 
facilidade de enriquecer e fugir da seca que alardeava o nordeste, 
sentiam-se motivados a virem para o Sul sem especular as 
dificuldades que teriam que passar”. (1997:34)  
 

 A perspectiva de Raquel de Queirós é a mesma de testemunhos da região receptora 

dos migrantes nordestinos, de que estas vieram para o sul através da propaganda de que a 

região era rica e oferecia muitas oportunidades de trabalho. Mas, o que realmente motivou 

essa leva de nordestinos em direção a uma nova terra? A professora Dalva Maria de Oliveira 

Silva tem uma posição muito clara sobre o a motivação desse migrante nordestino: 

O que leva o migrante a deixar a terra natal, normalmente, é o fato 
de ela não oferecer perspectivas de vida, tendo em vista as 
expectativas que cada um constrói ou espera dela. Quando se instala 
num outro lugar, numa outra sociedade, na qual tenta se integrar, e 
esta lhe dita normas de vida e trabalho que lhe são estranhas, 
normalmente ocorre uma idealização da terra natal. O esquecimento 
nesse caso, atua de forma e escamotear as verdadeiras condições em 
que se deram a migração. (1997: p) 
 

 Mesmo enfrentando muito sofrimento durante a viagem e a dificuldade de adaptação à 

nova terra a memória dos migrantes é cheia de conflitos, indo e voltando do nordeste, 

parecendo como diz Prof.ª  Dalva Maria, um “pássaro teimoso”. O senhor Nelito é um 

expoente dessa situação conflitante de idas e vindas: 

Eu sempre vinha e voltava pru norte, né. Mais ficava lá só uns dois 
meises e vinha de novo. Parece que num acustumava mais lá, lá é 
difícil de vivê. Em 1959 vortei pru norte pra casa cum Maria, aí 
fiquei lá uns tempos inté ela (Maria) ganha neném. Depois desse 
tempo fui pra Brasília nu Goiáis trabaiá na construção, aí fiquei lá 
na firma, depois saí e vortei pru norte. Fiquei um ano e pouco, mas 
num dava jeito, vortei pra cá na Fazenda dos Patos (...)5 
 

 As constantes idas à terra natal nos leva a entender que o local que as pessoas nascem 

deixam a sombra na memória como o lugar de origem, mesmo provocando sofrimento, será 

sempre  um lugar de reflexão e configurando uma experiência de vida. Para Raphael Samuel, 

                                                
5 SOUZA, José  Nelito: natural de Cuité, Paraíba, é aposentado e mora atualmente em Capinópolis, entrevistado 
em 20/03/05. 



“As pessoas estão continuamente colocando para si mesmas questões relacionadas ao local 

onde moram e sobre como viveram seus antepassados”.(1989-1990:221). O local onde 

nascem e vivem os sujeitos sociais é sempre reconstruído por eles, talvez aquela paisagem 

esteja desaparecida por intempéries da natureza ou mesmo pela ação dos homens, mas para o 

nosso objeto de estudo, até os dias atuais tem sido o lugar onde preferem voltar à passeio, para 

reencontrar entes querido, recordar e satisfazer as saudades. O nordestino tem desejo de rever 

a terra natal, como um elo emocional ligando-os ao lugar de origem, Dona Francisca Araújo, 

confirma o sentimento com relação à terra natal: 

I falano em saudade, eu e a Fabíola estivemos lá nu norte, em Natal. 
Agora achei bem diferente, gostei demais, mudou muito. Só aquela 
região que eu mi criei é que continua do mesmu jeito, seco, pobre, 
uma pobreza que dá dó. Num mudou nada aquelas cazinha de barru, 
eu andei lá tudo, fui até onde nóis morou, ta lá a taperinha, viche 
Maria, é triste, dá dó. 6 
 

 Quando diz que andou lá onde morou reafirma o sentimento de saudosismo do local 

onde nasceu. O lugar onde escolheu para viver, fugindo da pobreza da terra de origem, torna-

se  sua referência e o  abrigo apesar das adversidades iniciais, “não tenho vontade de voltar 

ao nordeste, só a passeio, lá sufri muito, porque nóis sofreu, mas me considero daqui, gosto 

daqui, aprendi, acostumei aqui.”7 Mesmo sendo uma migrante, D. Francisca tem por 

Capinópolis um sentimento de ternura, lugar que aprendeu a gostar apesar do sofrimento 

inicial. 

 Em  depoimento do Senhor Antônio Pereira, observamos a semelhança de opinião 

com relação à terra natal, e que,  mesmo tendo uma condição social mais abastada e não 

passando por tantas dificuldades, o desejo de regresso é apenas para passeio, como podemos 

observar através de sua fala: 

Meu pai tinha uma boa situação financeira (...), ele era arrendatário 
meeiro, compradô de cereais, tinha uma budega, e uma gadia pra 
faze corda de sizal, ele empregada de 30 a 40 pessoas. Aí em 55, com 

                                                
6 TEIXEIRA, Francisca Araújo:natural de São Tomé, RN, 65 anos, mora atualmente em Capinópolis, 
entrevistada em 14/04/05.. 
7 TEIXEIRA, Idem .  



a morte de meu irmão, ele ficou muito triste, 55 a 58, veio a seca 
muito forte e foi ficando muito difícil e ele descontrolou 
emocionalmente e vendeu todos os seus negócios. A dificuldade era 
tanta que a água ficou difícil de consigui, então lê tem umas cisternas 
que se chama cacimbão, eu tava cum 9 anos, aí meu pai tirou as 
cordas de amarra os barril nos animais e me amarrou pelo meio, e 
me desceu lá no fundo (...) e eu enchia o baldi com uma vasilha, 
aquela água esbranquiçada era a única que tinha. 8  
 

O pai do Senhor Antônio Pereira, de acordo com suas lembranças,  era , inicialmente, 

uma pessoas com uma situação financeira equilibrada, relata com detalhes o lugar onde 

morava apesar de ser criança, percebemos que traz na memória a imagem saudosista do lugar 

onde viveram; em seu depoimento conta como a situação inicial foi modificada  e começaram 

as dificuldades que os obrigaram a tomar o destino do sul.    

 Vários foram os depoimentos dos pioneiros sobre os diferentes modos da vinda para o 

sul, onde alguns se destinaram ao Estado de Goiás e outros para o Triângulo Mineiro. A 

narrativa de D. Francisca Ferreira Pontes traduz a experiência da viagem dentro do pau-de- 

arara, quando o sofrimento foi o fiel companheiro:  

Vou ti dize, sofrê igual nóis sofreu dentro dum pau-de-arara, 12 dias 
debaixo da lona, era calô, minino obrano, aquela gritaria, sem toma 
banho, era gente escarrano, soltando aquilo que ocê sabe. Os trapos 
sujos agente ia jogando tudo fora, e depois chega aqui e sê vindido 
que nem porco, Ave Maria. O sufoco foi grande, muito sufrido. 9  
 

 A indignação ao relatar o sofrimento da viagem foi visível nas palavras da 

entrevistada. Dona  Francisca Ferreira veio casada com o Senhor Luís Gomes, estava grávida, 

e tinha outra criança nos braços, lembra a falta de higiene dentro do pau-de-arara e o sistema 

desumano com  que foram tratados. Idealizavam encontrar uma vida melhor do que no 

nordeste, porque lá não tinha meios de viver. Continua seu relato, mostrando as condições 

logo na chegada à região:  

Esperava encontrá uma situação melhor porque lá num tinha cumu 
ficá, tava casada e viemus em busca de milhora, mas foi tudo em vão. 
Logo de cara nóis foi vendido pru Joaquim Carvalho que nem porcu, 

                                                
8 SILVA,Ibidem. 
9 PONTES,  Francisca Ferreira: natural de Cuité, Paraíba, 64 anos, reside atualmente em Capinópolis, 
entrevistada em 21/03/05. 



o caminhão, tudim de nortista. E o dono do caminhão, fio da mãe, 
ainda falou assim, “toca feijão cuzido na nortistada que eles tão 
morreno de fome”. 10 
 

 As condições climáticas do nordeste motivaram seus moradores a partir em busca de 

melhores condições de vida. No entanto, foi grande a contribuição dos agenciadores 

responsáveis pela divulgação da região sul, no Rio Grande do Norte e Paraíba, como  

podemos nos demonstra a Professora Dalva Maria de Oliveira Silva:  

Negócio muito rendoso e eles não perdiam tempo. Os anúncios 
colocados nas rádios de diversas cidades do Rio Grande do Norte e 
Paraíba fantasiaram a realidade. É certo que havia uma demanda de 
trabalhadores, mas as condições anunciadas eram muito vantajosas e 
não correspondiam  à realidade. (1997:32) 
 

 As famílias e rapazes solteiros iludiram-se facilmente e tinham sobre a região a visão 

de um paraíso, onde seria possível ganhar dinheiro com facilidade, ter fartura de alimentos e, 

sobretudo, abundância de água, era ir ao encontro do Eldorado. Os paus-de-arara e as 

jardineiras foram os transportes que cruzaram fronteiras viabilizando o encontro do nordestino 

com que parecia ser sonho. O sonho nordestino seria semelhante o que foi idealizado pelos 

colonizadores portugueses e espanhóis ao cruzarem o oceano em busca de riquezas e 

abundância, o Eldorado. 

 Em  busca do esperado paraíso os nordestinos deixaram sua região de origem de várias 

formas Alguns viajavam sem dinheiro e foram financiados pelo agenciador, outros pagaram a 

passagem mas vinham também de pau-de arara que era um meio de transporte mais barato. 

Outros viajaram de jardineira, privilégio dos mais abonados. O senhor Antonio Pereira em seu 

depoimento conta que o pai, Sr. Josué, pagou a passagem de dois ou três filhos, do casal e de 

três sobrinhos, e relembra as reais condições do veículo:  

Essas jardineiras viajava o tempo todo, o pessoal já era acostumado, 
trazê uma carga e busca outra, era mais confortável. Nóis ainda teve 
condição de pagá a passagem,. O pau-de-arara era diferente da 
jardineira, mas quem tinha oportunidade de viaja na jardineira não 
ficava livre do sofrimento, a viagem durava onze dias. Isso é  purquê 
viajava noite e dia, tinha  dois  motoristas, demorava purquê num  

                                                
10 PONTES, Idem   



tinha asfaltu, andava  muito divaga, purquê  transportava mais famia. 
11 
 

 O dizer que mesmo viajando de jardineira não ficavam livres do sofrimento, quis 

explicar que havia melhor acomodação, menor número de pessoas e melhor ventilação. Porém 

a viagem durava muitos dias com desconforto, sem dormir direito, poltronas desconfortáveis e 

péssimas condições das estradas. Sr. Antônio Pereira compara a jardineira com os ônibus 

circulares que transportam, atualmente, os trabalhadores da região: “Mas hoje ninguém qué 

andá naquilo não. É um veículo muito antigo, hoje é um meio de transporte como se fosse o 

caso, um coletivo desses que tem pur aí. Mas na época era bom”12 

 O caso de Dona Francisca Araújo Teixeira  foi diferente, o esposo comprou as 

passagens e as duas filhas estavam ainda pequenas, vieram nos braços. No entanto, o sistema 

de pagamento não lhes impediu o sofrimento, como se não bastasse a multidão dividindo 

espaços e o calor de ficar sob a lona na carroceria do caminhão era escaldante. Para esses 

nordestinos sofrer não tinha preço.D. Francisca Araújo faz a seguinte narrativa da viagem: 

“Viemus de pau-de-arara, gastemos 12 dias, de viagi, cum criança pequena, sufrido demais, 

Nossa Senhor.Lavava ropa nos corgos, vinha secando pelo caminho, caminhão atolava. 

Nossa Senhora, num gosto nem de lembra, muito sufrido.”13  A entrevista com D. Francisca 

deixou claro o seu sofrimento e que a busca do Eldorado foi decepcionante, assim como seu 

modo de vida foi alterado, da qual falarei no próximo capítulo. Esta entrevista foi realmente 

muito rica e proveitosa para minha reconstrução do modo de vida e cultura do nordestino na 

região de Capinópolis.  

 Contribuindo para esse diálogo vejo em Alistair Thomson que, 

A memória gira em torno da relação passado-presente, e envolve um 
processo contínuo de reconstrução e transformação das experiências 
relembradas. As histórias que relembramos não são representações 
exatas de nosso passado, mas trazem aspectos desse passado e os 

                                                
11 SILVA,Idem 
12 SILVA, Ibidem 
13 TEIXEIRA, Idem  



moldam para que se ajustem às nossas identidades e aspirações 
atuais. Há várias maneiras segundo as quais nossas reminiscências – 
tanto do passado imediato como do mais longínquo – podem 
tumultuar e colocar em xeque nossa identidade e, portanto, é preciso 
que exista uma certa harmonia entre elas. Experiências traumáticas 
podem provocar o rompimento de tabus ou prejudicar a compreensão 
pessoal. Dramáticas mudanças de vida muitas vezes tornam 
irrelevantes velhas identidades e exigem drástica reavaliação. A vida 
psicológica do cotidiano inclui aspirações frustradas e perdas 
debilitantes que tentamos administrar de forma mais  segura e menos 
dolorosa. Assim, em nossas reminiscências frequentemente tentamos 
estabelecer uma coerência pessoal satisfatória e necessária entre as 
passagens não resolvidas, arriscadas e dolorosas de nosso passado e 
nossa vida presente. ( 1997:58.). 
 

 Thomson afirma com sua teoria aquilo que os nordestinos depõem, onde as 

recordações removem o passado justificando a situação presente; na situação do migrante 

nordestino que tivera uma imposição cultural, onde os valores e experiências que tinham 

como patrimônio regional e pessoal, foram dramaticamente violados. Assim, estas passagens, 

como diz Thomson, são resolvidas através do conformismo, porém  não foram esquecidas, 

apenas silencias. 

  As entrevistas foram o meio através do qual foi possível romper o silêncio que 

estavam envolvidas as pessoas cuja experiência de vida pretendo reconstruir e ao mesmo 

tempo foi possível para elas desabafar o sentimento de frustração e da dor que o passado lhes 

imputou. A população de Capinópolis é constituída em grande parcela por nordestinos, hoje já 

em uma segunda geração, bastante miscigenada com os nativos da região. Porém são poucos 

os migrantes que ainda estão na região e/ou mesmo aptos a dar o seu depoimento. A história 

de vida dos nordestinos é um campo aberto onde a riqueza de experiências possibilitas a 

construção de excelentes obras pelos pesquisadores. 

 O decorrer da pesquisa permitiu-me compreender a maneira como os sujeitos lidam 

com as lembranças do passado, buscando justificar o presente. Ao esforço do registro 

acrescento o esforço de entender essas pessoas no presente, nem deslocamento como nos fala 

Portelli, do “homem folclórico para o homem histórico”.  



 A história oral possibilita ao investigador conhecer o sujeito na sua singularidade, no 

contexto de sua vida. Revela a importância da experiência social do sujeito que, para 

Thompson singulariza-se no seu modo de vida, isto é, como se expressa na forma de produzir 

e reproduzir a sua vida, envolvendo os sentimentos, valores, crenças, costumes e práticas 

sociais.  

 Através da narrativa dos meus entrevistados fui desvendando o motivo da vinda para a 

região, como vieram e testemunhei o sofrimento e a dor dos protagonistas. Ao chegarem ao 

ponto final, depois de longos dias de viagem, aqueles que não pagavam a  passagem ficavam 

retidos em pensões em Ituiutaba, pois “Os fazendeiros encomendavam ao agenciador um 

certo número de trabalhadores e eram informados sobre o dia da chegada do caminhão e 

aguardavam” (SILVA, 1997:63).  

Havia situações na qual o caminhão era vendido inteiro para o fazendeiro, como 

aconteceu com a família de D. Francisca Pontes: “Logo de cara nois  foi vendido pru Joaquim 

Carvalho que nem porcu, o caminhão tudim de nortista”.14 Esta forma de tratamento 

desumana e deprimente deve-se talvez ao fato do nordestino, no momento, estar tão 

despossuído que aceitava a condição imposta pelos donos do dinheiro e , talvez, por idealizar 

melhores condições no futuro. 

Os meus entrevistados não se restringiram aos nordestinos, procurei ouvir também 

mineiros que vivenciaram nesta região o momento inicial da migração e as condições de vida 

e de trabalho dos nordestinos. O Senhor Antônio Custódio diz que acompanhou a vinda dos 

nordestinos e de acordo com suas recordações assim nos relata a situação dos mesmos nas 

fazendas da região: 

Tinha fazendeiro que tocava lavoura grande, eles tinha até 50, 60 
nordestino pra trabalhá pra ele. De modo que alguns ficavam no 
chatão, até uma palavra disrespeitosa, porquê eles eram chamados 
de pião e tinha muitos  que eram submetidos a serem amarrados pelo 
pé pra podê num fugi, porque eles eram comprados pelos fazendeiros 

                                                
14 PONTES, Ibidem. 



ainda quase um cativeiro. Num foi declarado não, viu minina, mais 
foi um verdadeiro cativeiro coisa disumana.15 
 

 Com o objetivo de esclarecer a situação de dominação e controle sobre os nordestinos 

encontrei informações no depoimento do Senhor Antônio Pereira, nordestino, que confirmam 

a fala do mineiro: 

O “gato”16 pagava passagem e tinha gente que vinha sem nenhum 
tustão. Aí o “gato” dava um dinheirinho ali para ele cume, e quando 
chagava aqui era vendido para os fazendeiros. Então o cara tinha 
que trabaiá pru fazendeiro para pagá a passagem. E enquanto num 
pagava num ficava livre (...)17 
 

 Nesse proceder o nordestino não escolhia o patrão, nem o tipo de serviço que teria que 

realizar. O destino do nordestino só era conhecido quando chegava à fazenda e começava o 

trabalho. Fica muito claro a falta de autonomia e o domínio que os fazendeiros exerciam sobre 

os nordestinos que eram “comprados” e, que no caso só poderiam dispor de sua vida depois 

que quitasse a dívida para com o seu patrão. O trabalho era árduo e em jornadas prolongadas e 

os serviços eram pesados  e exaustivos, como nos relata a Professora Dalva Maria de Oliveira 

Silva:  

Arrancar tocos foi a tarefa da maioria dos nordestinos que chegaram 
primeiro a região. Este tipo de trabalho era extremamente árduo. 
Exigia homens fortes, jovens, muito trabalhadores e uma jornada de 
trabalho longa; para permitir que a lavoura fosse semeada no tempo 
certo, a duração da jornada de trabalho  dependia de quanto tempo 
faltava para a época da semeadura. (ano: p.) 
 

 O Senhor Antônio Pereira, relembrando a trajetória de vida e de trabalho dos pais, foi 

enumerando as tarefas árduas desempenhadas quando aqui chegaram. A experiência de vida 

destes pioneiros   na derrubada das matas e plantações é marcante, e podemos perceber que a 

experiência e vivência dos acontecimentos permanecem  vivos na memória  do nosso 

depoente: 
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I meu pai foi trabaiá de desbrava mato. Ele era o homem de linha de 
frente e naquele tempo era 40 a 50 homens, peões roçando (...) Ele 
era homem de frente prus zotros acompanhá, de modo que quando 
acabava a derrubada aí vinha a destoca, vinha a planta e logo de 
imediato eu já fui pra roça ajuda a capina com dez anos (...)18  
 

  As entrevistas são ricas no relato do sistema de trabalho, que por sinal são muito 

semelhantes, tornando evidente que a mão-de-obra nordestina foi a principal responsável pela 

abertura de matas para a lavoura. A necessidade de aumentar a renda familiar impôs aos pais a 

introdução dos filhos no serviço da lavoura ainda com pouca idade, como nos informa o 

Senhor Antônio Pereira da Silva : 

Quando mudemos pra fazenda do Eni Franco, e a mulhé dele era 
professora e tinha uma escolinha na fazenda. Assim de pau a pique, 
chão, eu, nois começo a estuda, eu tava cum 14 anos. Mas era assim, 
parava na época de planta, parava na colheita. Nois começava hora 
que o sol nascia, a trabaiá, estudava a tarde na hora que acabava a 
aula, jantava e ia pra roça de novo. Ao parava quando o sol 
escondia. 19 
 

 O relato demonstra a dificuldade de escolarização por parte dos nordestinos, porque 

desde a infância já auxiliavam os pais nos tratos culturais da lavoura e constituíam mão- de-

obra fundamental para a família. O relato acima deixa muito claro a situação, sendo comum  

encontramos entre os migrantes mais velhos um alto índice de analfabetismo ou apenas com o 

curso primário. Não é  minha intenção discutir ou detalhar o processo de trabalho, do qual o 

nordestino este sujeito, sendo ele apenas manivela do desenfreado capitalismo que invadia a 

sociedade. Entendo que as suas dificuldades para sobreviver , com uma família numerosa, foi 

a responsável pela restrição dos filhos a escolaridade, necessitando da utilização do trabalho 

infantil desde a mais tenra idade. E, o nosso depoente, Senhor Antônio Pereira, continua nos 

informando sobre o tipo de serviços que exerciam e que variavam desde a capina ao 

transporte de água e comida:   

Eu i meu irmão passemos a faze um serviço mais manero, nois 
passemos a sê boiero. Boiero é aquele que carrega cumida, água 
prus outros piões, nois levava nas muringas, nas cabaças, naquele 

                                                
18 SILVA,  Ibidem  
19 SILVA, Ibidem. 



tempo era cabaça dessas assim (gestos). Natural que dá no mato 
mesmo. 20 
 

 Nesse caso podemos situar a colocação que me referi, onde a utilização da mão-de-

obra da criança teve grande influência e utilidade e notei que hoje ele percebe que foi 

explorado, porém não recrimina a situação que lhe foi imposta.  

 A vida doméstica também foi recordada pelas mulheres com  marcas de pobreza e 

sofrimento; entre o espaço de tempo que o esposo trabalhava na roça a mulher ficava no lar, 

lugar que mal escondia do sol ou da chuva, cuidando dos filhos menores e era responsável 

pelo alimento e os serviços domésticos. Assim, na recordação do passado Dona  Francisca 

Pontes relata uma situação muito adversa do seu cotidiano: “Naquele tempo as casas era 

choça, tinha barbero dimais, tinha dia que eu esquentava água e jogava nas paredes, ficava 

até preto. Eu vivia com um chinelo matano barbero, vigiano os minino. Hoje tenho chagas e 

alguns minino meu também”21 

Em outro relato, o Senhor Antônio Pereira da Silva descreve a característica de 

moradia onde as famílias nordestinas foram morar ao chegarem nas fazendas: 

E quando viemus minha mãe tava grávida do quinto filho, e nóis 
fomus mora num ranchim de capim, de chão batido, aquilo era do 
pessual passa a chuva, né.  Então ficamus ali umas treis famia, 
durmia no chão, até construí uma casinha de pau-a-pique que a gente 
olha assim e vê o cabra de longe pelas frestas, os espaços dos paus 
da parede, coberta de capim, e essa casinha foi construída num 
resfriado.  E aqui chuvia muito, nascia oio d’água dentro de casa, 
tinha vez que tinha de faze um reguinho para escorrer a água. As 
camas era quatro furquilha amarradas com cipó, assim, e os 
colchões era saco de linho cheio de palha de milho, e as condições de 
vive era essa (...)22 
 

 A situação precária, sem controle de insetos peçonhentos, foi a responsável pela 

transmissão de doenças como a chagas. Durante o depoimento testemunhei queixas de 

patologias oriundas das condições de vida no passado, onde os colchões com palhas eram o 

habitat do barbeiro, transmissor da doença de chagas. Pelos relatos podemos constatar que as 
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condições de vida eram bem precárias e moradia era o que havia de pior, o mais arcaico e 

desconfortável que se pode imaginar, onde famílias numerosas viviam praticamente 

“amontoadas”.   

 Outra situação nesse contesto, sobre a experiência de iniciar uma vida nova em outra 

terra, marcou como um tempo doloroso que foi recomposto por Dona Francisca Pontes , que 

nos forneceu uma narrativa com silêncios e respiração ofegante. Ao relembrar as cenas, fez 

com que imprimisse um sentimento que parecia já ter esquecido: “Aí nessa época fomus morá 

na vila São João, aí sim, lá é que foi sufrimento,  Nossa Senhora. Lá era brejo puro, num 

tinha nada, era um barru, tinha mina dentro de casa, um friu, num tinha onde dormi, durmia 

em rede, até fome eu passei lá. Nossa Senhora.”23 Mesmo não morando em fazenda e nem 

estando subordinada ao um fazendeiro por dívidas, a situação de D. Francisca Pontes era 

muito adversa não ficando impune da pobreza e das dificuldades.  

 Além da experiência sofrida com moradia, a memória do nordestino registra situação 

semelhante no trabalho, pois alem do serviço árduo na lavoura, havia aqueles que plantavam 

um pedacinho de terra para a subsistência da família. Porém o sistema era de tocar à “meia” 

com o fazendeiro, e o Senhor Antônio Pereira recorda uma situação de verdadeira indignação, 

vivida naquela época:  

 Depois nóis foi pra fazenda dum tal de Nenê Mineiro, e lá é que foi 
terrível. Esse foi cruel cum nóis. Ele deu um alqueiro pra nóis toca e 
um pra ele. Ocê precisa di vê, aquele chão duro de cerrado, e no final 
veio um sol bravo, e nóis colheu 54 sacos de arroz, e ele tomou tudo, 
nóis ficou só cum saco de feijão, um galo e uma galinha (...)24 
 

 A articulação feita entre o fazendeiro e o trabalhador que tinha necessidade e muitas 

expectativas, era vinculada por meio de negociações silenciosas, da qual havia uma relação de 

custos em que o fazendeiro fornecia alimentos para cobrar as despesas na colheita. Nesse caso 
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o homem simples do sertão nordestino muitas vezes não questionava e aceitava toda situação 

de dificuldade porque não tinha alternativa.  

 A sobrevivência à situação adversa deu aos nordestinos um caráter de heroísmo, mas 

recordam que diante de tantas dificuldades que enfrentaram encontraram mãos que se 

estenderam para ajuda-los, fornecendo-lhes  alimentos, roupas e encorajamento para enfrentar 

outros tipos de experiências e de trabalho, como é possível constatar ainda pela fala tão 

esclarecedora do Sr. Antônio Pereira da Silva:  

Foi ai que apareceu um anjo na nossa vida, era o José Geraldo da 
Silva, o Dico Paulo D’alho. Ele deu valo no meu pai, viu o trabalho 
dele, e deu valo fora de sério. \nóis começou a toca lavoura e logo 
meu pai passou a ser gerente. 25 
 

 A mesma postura de gratidão encontramos na fala de Dona Maria Francisca Pontes 

que também teve apoio e por ter o esforço humano reconhecido: 

I nóis deu bem cum os goianus, ezes ajudava nóis demais, ajudou 
muito. Quando nóis mudemos pra fazenda de seu Gerson Mamede as 
coisas ficou milhor, porque nóis criava era porcu, galinha, carneiro, 
até bode. Óia mais isso foi bem depois que nóis chegou, né. Aí ajudou 
mais (...)26 
  

O Senhor José Nelito, depois de tanta instabilidade nas fazendas, talvez por não se 

adaptar, foi para a cidade de Capinópolis incentivado por um amigo que trabalhava com o 

ofício de pedreiro, como nos informa: 

Ai o Severino Cardoso foi fazer uma ponte lá, e mi chamou pra mudá 
pra cidade. Eu disse: __Mas eu num sei trabaiá de pedreiro, tenho 
medo, mas vim assim mesmo. E fui trabaiá de pedreiro cum Severino 
lá perto do corgo, ele me deu uma cuié de pedreiro um metro, e foi, 
na final do dia eu falei pra ele: __Cumo que foi? Ele disse: __Foi 
bom, foi bom, ai da li pra cá fui só aperfeiçoano (...).27 

   

Através das entrevistas foi possível conhecer a trajetória de vida e a experiência dos 

nordestinos nos seus primeiros tempos e os que vivem atualmente em Capinópolis,têm vida 

estável, são comerciantes, políticos, arrendários.A situação do Senor sosé Nelito é um 
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exemplo dessa trjetória, de um início instável e um recomeço com o aprendizado e uma nova 

profissão. 

 Segundo Thompson, “A experiência foi gerada na vida material, foi estruturada em 

termos de classe, e consequentemente o ser social, determinou a consciência social. La 

Structure ainda domina a experiência, mas dessa perspectiva sua influência determinada é 

pequena. As maneiras pelas quais qualquer geração viva, em qualquer agora manipula a 

experiência desafiam a previsão e fogem a qualquer definição estreita da determinação.” 

(ano:p) Através de Thompson, que nos esclarece que a vida material é que determina o ser 

social, considerando que a vida não é determinada e sim construída no seu cotidiano, 

podemos encontrar o significado das narrativas feitas pelos nossos sujeitos do conhecimento 

histórico, os nordestinos.Através do meio material  sua relação com os outros, constroem a 

sua sobrevivência e reconstroem as relações de convivência novo espaço, determinado pela 

própria situação que encontravam nas terras mineiras. Os sujeitos reconstroem sua 

consciência diante dos fatos que os oprimem  e encaminham para o meio que deve seguir. 

Através do testemunho dos nordestinos, fui observando  como traziam a 

tona às lembranças durante a viagem, as dificuldades de instabilidade, o choque cultural, os 

trabalhos árduos, que foram submetidos ao deixarem à terra natal. Avaliando o 

comportamento desses sujeitos percebi que eles modificaram sua maneira de viver e adotaram 

um outro modo  imposto pela situação. Para sobreviver  aceitaram outro estilo de vida, 

silenciaram diante da nova imposição  e  aderiram o modo de vida dos nativos da região em 

que se estabeleceram.. 

Para Yara Aun Khoury, “os sujeitos se situam vivem e interpretam essas 

problemáticas que afetam profundamente o modo de viver e trabalhar”. (ano:136). Mais uma 

vez a narrativa da Professora Dalva Maria de Oliveira Silva nos esclarece sobre o dia a dia da 

vida e trabalho dos migrantes:  

A vida no campo foi marcada por uma quase monotonia, uma rotina, 
onde o trabalho dominava a cena; o lazer, em muitos lugares, foi se 
tornando cada vez mais escasso. Mas mesmo a monotonia era 
carregada de movimento devido a presença de muita gente e de um 
ritmo acelerado de trabalho que obedecia rigorosamente ao tempo 
marcado pela natureza – o tempo de colher, marcado pela ansiedade 
da espera da safra, que podia representar fartura ou 
miséria.(1997:101) 
 

De origem rural, vivi quase toda minha infância na fazenda, no município de 

Capinópolis. Ainda muito criança, presenciei fatos discriminadores entre os moradores da 

fazenda e peões que circulavam na zona rural em busca de trabalho. Provavelmente naquele 



tempo, fins da década de 60 e princípio de 1970, o ciclo migratório já havia chegado ao fim, e 

os  nordestinas que aqui viviam, já haviam saldado a dívida de despesas da viagem com o 

fazendeiro e dessa forma tinham a liberdade de se locomoverem  saiam procurando trabalho 

rural pelas fazendas, sobretudo na época de colheita quando eram empregados vários 

trabalhadores com agilidade para o trabalho intenso e urgente. 

Os peões eram alojados em chatões28, e tinham as refeições servidas em marmitas29. O 

banho era feito normalmente nos córregos, e ao entardecer reuniam-se no terreiro para esperar 

a refeição e divertiam-se arremessando as peixeiras30 nas bananeiras. Enquanto preparava o 

jantar minha mãe sempre recomendava para que não fossemos para fora,  ou somente apenas 

acompanhadas pelo pai ou pelo  tio. Aqueles peões que  via como “estranhos” eram chamados 

de nortistas, e deviam ser tratados com receio. Pois os mesmos portavam a peixeira, objeto 

que nas mãos deles serviam na concepção mineira apenas para sangrar. Não compreendia o 

“significado do que via e ouvia, mas fazia parte do mundo que vivia de forma natural”.  

Os adultos talvez não tivessem consciência do tratamento degradante dado aos 

trabalhadores e do preconceito que tinham com relação dos nordestinos, tão iguais e tão 

diferentes na fala e nos costumes. Mas, as histórias ficaram registradas na memória das 

pessoas que vivenciaram aqueles tempos, considerando-as como “verdades”.  

 O Senhor Antônio Custódio ainda guarda na memória o tratamento dado aos 

trabalhadores nordestinos:  

 
Tinha alguns nordestinos que era amarrado pelo pé. Coisa cruel 
mesmo! Pra podê num fugi, num foi declarado não, mas foi quase um 
cativeiro, num foi declarado não viu menina, mas foi um verdadeiro 
cativeiro, pra ocê vê coisa disumana(...).31 

 

O entrevistado aqui relata que ouvia muitos relatos de muitos fatos desumanos 

praticado contra o nordestino. Hoje ele vê como era  situação vergonhosa, considerando o 

tratamento como uma forma de escravidão. Segundo Sr. Antônio Custódio o tipo de 

tratamento acontecia mais com os rapazes solteiros, pois quando eles descobriam que haviam 

sido enganados e deviam pagar a despesa da viagem realizando um serviço pesado e estafante, 

a alternativa era fugir, então nessa hora “ezes tinha qui se amarrando pelo pé, e pô capanga 

para vigia”. 
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Em outra situação,  O Senhor Antônio Custódio disse-me apenas conhecer relatos que 

fazendeiros praticavam contra os nordestinos, não sendo  vítima direta de tal forma de 

tratamento: 

 
Na fazenda do nenê mineiro, os nordestinos era vigiado por capanga, 
as veiz eles queria fugi, ai os capanga amarrava ezes na frente do 
trato  e projetava assim contra a árvore, pra prensar mesmo, eu era 
pequino, eles mi tiravam mas eu era curioso e via tudo. Era cenas de 
tortura (...). Inclusive lá prás banda que nóis morava tinha um 
fazendeiro, só andava armado, e ele dizia assim: __Eu num sei o que 
esses nortistas veio fazê aqui no nosso Brazir, esses disgraçado...32 
 

Confirma tais acontecimentos e o tratamento quando diz que tinha “mineiro, goiano 

que achava que nordestino num era gente, ou era de outro mundo”33. A explicação no seu 

ponto de vista, é de que isto se devia a pouca cultura de muitas pessoas, em achar que 

nordestino não era Brasileiro, apenas aqueles mais escolarizados é que sabiam serem 

provenientes do mesmo país, porém de outra região, o Nordeste. 

Os demais entrevistados desconhecem fatos de mau trato praticado contra os 

nordestinos. Creio que talvez não quiseram arriscar em detalhar cenas preconceituosas, devido 

a submissão que foram impostos, o medo em comprometerem os silenciaram e mesmo em 

épocas tão distante, ainda conserva o medo e o silêncio. 

Contribuindo com o diálogo dos entrevistados, A Professora Dalva Maria de Oliveira 

Silva nos apresenta uma outra forma de tratamento diferente daquela feita pelos Senhores  

Antonio Pereira, e Antonio Custodio, colocando em seu texto a seguinte explicação: “Existia 

fazendas que empregavam outros métodos de controle, que não passava pela violência física 

e apostavam numa alimentação de melhor qualidade, ou quantidade, para alcançar bons 

resultados na produção”. Muito procuravam melhorar o cardápio e, mesmo acrescentando o 

doce que eles quadravam nos alojamentos. 

As experiências vivenciadas pelos nordestinos que ainda vivem em Capinópolis são as 

mais diversas que é impossível registrar neste trabalho monográfico as diferentes histórias e 

as múltiplas circunstâncias, onde a renúncia de um modo de vida e de trabalho anterior, do 

tempo em que viviam na sua região de origem, cedeu espaço a necessidade de se adaptar a um 

novo tipo de processo de trabalho como única alternativa de sobrevivência sua e de seus 

familiares. 
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Em minhas recordações, mesmo sendo criança fui testemunha de 

preconceito do qual o nordestino fora vitima. Naquela época, onde a lavoura era o centro das 

ocupações das pessoas e da necessidade de uma grande quantidade de trabalhadores para 

colheita de arroz e demais produtos, era comum utilizar o recurso conhecido como “mutirão”. 

Consistia na reunião dos vizinhos, compadres, os peões de outras fazendas, para colher de 

forma coletiva o arroz. Depois de trabalhar o dia todo, o dono da “roça” realizava o pagode, 

forma de pagamento pelo trabalho. Eram  convidados os melhores sanfoneiros da redondeza 

dos quAis me recordo  “seu” Zeca Belote, que é irmão do Luís Conceição um famoso 

sanfoneiro de um trio sertanejo. Havia revezamento dos sanfoneiros para eles não cansarem e 

tocar, a noite toda. 

 Porém, esses pagodes em minha casa deviam ser organizados e  meu pai 

recomendado por compadres,  vinha até Capinópolis para tirar uma autorização policial que  

eles chamavam de “licença”. A mesma era pregada em uma tabua no centro da tolda, como 

aviso: Não queremos confusão, a policia vem mais tarde. A tolda era como uma tenda, 

estendida com o pano de bater arroz e sustentada por bambus. Vários lampiões e lamparinas 

iluminavam o ambiente, o chão era forrado com palha de arroz e a tolda era cercada por  

vários bancos de madeira. Ao anoitecer vinham pessoas de vários lugares, de carroça, a pé, 

trator; todos procurando  divertir e arrumar casamento. Nessa etapa é que surgia o 

preconceito, os pais e mesmo as moças não gostavam de dançar com o rapaz nordestino. O 

Senhor Antônio Pereira nos relembra tais considerações: Naquele tempo filha de fazendeiro 

meeiro, que andava vistido milhor, num gostava de dançá com o nordestino, não. Tinha moça 

que ficava a noite toda trancada no quarto(...) 34 

Em minhas lembranças, recordo-me de ouvir as moças comentando que quando 

estavam dançando ao sentirem a faca na cintura e a fala diferente arrumavam uma desculpa e 

fugiam para dentro de casa, ficavam por ali observando de perfil o moço esperando e 

procurando com os olhos. Essa mesma situação é confirmada pelo relato da Professora Dalva 

Maria: As moças tinham medo do ‘nortista’, estranhavam sua postura. O chapéu na cabeça 

que o moço mineiro tirava na hora da festa, a faca, peixeira na cintura, a camisa pra fora 

das calças eram algumas das diferenças observadas.(ano:98) 

O nordestino diante da recusa, ou da rejeição, provocava confusão, brigas e, ocorrendo 

até mesmo crimes. Segundo O Senhor Antônio Custódio era comum ficar, três quatro 

“nortistas”, esperando para matar a moça: 
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Tinha assassinato de mulhé demais, as veiz o nordestino queria 
namorar cum elas, aqui nu Capinópi mesmo, parece que elas achava 
que eles eram forasteiro, matava mesmo né. Morria muita goiana, 
agora nessas confusão aqui em Minas Gerais. morria mais os 
nordestinos, mineiro matava muito.35 
 

A reação do nordestino em tal situação é produto  de uma dupla descriminação: de ser 

nordestino e em decorrência de tal situação, não ser o homem ideal para as filhas dos mineiros 

e goianos.. O nordestino era uma pessoas de costumes diferentes e geralmente destoava dos 

demais, fugi do padrão típico da região. É nesse espaço que as diferenças emergem e afloram 

com mais intensidade. Na opinião de Senhor Antonio Custódio a personalidade da pessoa 

influenciava muito, porque para ele “assim como tem mineiro precipitado, tem nordestino 

também precipitado, vai da natureza da pessoa”. 36 A narrativa sobre usos e costumes dos 

nordestinos em relação aos mineiro será estendida por o objeto do segundo capítulo. 

O tempo foi o responsável por gerar uma estabilidade na vida dos nordestinos, as 

famílias foram deixando as fazendas em busca da cidade. Muitas famílias conquistaram bens 

com o trabalho. Alguns buscavam a zona urbana para colocar os filhos na escola, e em 

Capinópolis construíram outro meio de vida, como é o caso do Sr. Josué pai de um 

entrevistado que vendeu todos os bens e comprou uma casa no centro da pequena cidade e 

estabeleceu um comércio, na época conhecido como armazém, muito sortido, principalmente 

com produtos de consumo do nordestino. 

O Sr. Antônio Pereira depois de um reconhecimento feito por autoridades políticas que 

presenciaram sua habilidade em lidar com maquinário, foi contratado pela Prefeitura 

Municipal de Capinópolis para exercer o cargo de “Chefe” de Almoxarifado,e ainda sendo  

reconhecido pelo dom de lidar com o público, foi  incentivado a entrar no meio político, 

tornando vereador em 2000 com o segundo maior número de eleitores e  posteriormente foi 

eleito como Presidente da Câmara. 

Em outra situação, o Senhor Antônio Custódio recorda que os nordestinos que vieram 

com a finalidade de trabalhar na lavoura, foram  aos poucos construindo a vida dentro dos 

padrões da região e muito conseguiram prosperar conseguindo uma situação financeira 

estável: 

 

Oh, o Justino eu lembrei do Justino, morano num chatão, trabaiano 
de pião, trabaiô de caminhão, passou a meeiro, homem brioso, 
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trabaiadô, honesto, tinha uma camionetinha foi milhorano, ele veio 
piqueno mas hoje é arrendatário grande. Num ta melhor por causa 
do tempo. Viu?(...). Mas ele passou muita coisa, muita coisa(...).37 

 

O Senhor Justino do qual o depoente se refere veio para Minas Gerais ainda criança e  

é um exemplo de como muitos nordestinos conquistam estabilidade e dignidade através do 

trabalho. Conseguiu dar estabilidade e vida digna, educou os filhos e, mesmo formação 

universitária para uma de suas filhas que é fisioterapeuta. Ao lado deste exemplo temos vários 

outros descendentes de nordestinos, uma segunda geração, exercendo em Capinópolis 

diversas profissões, alguns sendo produtores rurais e outros ingressaram na vida pública. 

Pela fala dos meus entrevistados o estudo foi o fator central para a boa situação dos 

descendentes dos nordestinos na década atual. Para eles todos os filhos deveriam estudar e ser 

conhecedores, terem profissão, agindo de tal forma ficariam impunes ao sofrimento e engano 

que seus descendentes foram submetidos.  

Procurando explicação para  determinadas posturas nos depoimentos encontramos 

contribuição em Yara Aun Koury quando diz que uma entrevista pode representar a 

oportunidade para a pessoa falar de si mesma, pensar sobre si mesma.(ano:137) Ainda sob a 

perspectiva da mesma autora,  

 
Nessa dimensão,  em que lidamos com as narrativas buscando 
tendências alternativas que nos permitem alargar os horizontes da 
história e da memória, vamos refletindo sobre a história oral como 
um campo de exercício do falar, de expressar as interpretações e 
perspectivas de cada um; como instrumento expressivo na construção 
e afirmação das presenças sociais(ano: 136). 
 

Analisando as narrativas feita pelos sujeitos de minha pesquisa, percebi que mesmo 

aqueles que não prosperaram financeiramente, possuem seus imóveis com boa localidade, têm 

profissão, e sentem que foram importantes para o desenvolvimento não apenas do município 

como de toda região. A satisfação em acreditar que contribuíram para o progresso da região, 

mesmo não tendo o reconhecimento da sociedade, traduz o orgulho de participar e de sentirem 

valorizados, sentimentos aflorados através da pesquisa oral. Lidar com significados que se 

elaboram na consciência das pessoas no embate de forças da dinâmica social é também um 

exercício de análise e compreensão dos enredos como fatos. (Koury, Ano:138)  

Conhecer a experiência de vida dos  nordestinos nas primeiras décadas do município 

de Capinópolis, teve um significado mais que cientifico para o meu trabalho, mas um meio 

através do qual busquei satisfazer minhas angústias e sobre o papel destes pioneiros e 
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trabalhadores,. Ainda em Yara Aun Koury encontro respaldo para a importância da história 

oral para a recuperação da experiência e vivência de sujeitos históricos que poucos registros 

deixaram, contribuir no alargamento dos horizontes da História da memória e riqueza dos 

registros orais que produzimos, expressões de presença sociais múltiplas, e por vezes, pouco 

reconhecidas. (ano: 138) 

Nos diálogos que tive com os nordestinos ficou transparente a forma de dominação 

que tiveram, apenas um de meus entrevistados conhecem uma homenagem feita pelo poder 

executivo ao trabalhador nordestino: uma pequena rua,  uma pequena travessa que margeia o 

córrego,cujo nome é  “Rua dos Nordestinos”, contendo aí uma estátua do padre Cícero 

Romão Batista,  do Juazeiro, santo padroeiro do nordeste. 

Através do diálogo preenchi o incompreensível neste contexto onde o nordestino é 

inserido, a fala possibilitou-me conhecer caminhos que até então interpretava com outra visão, 

o trabalho tão rico, alargou horizontes onde associo meus pensamentos ao da Professora. 

Dalva Maria que conclui dizendo que a experiência continua a se fazer e nunca será 

aprisionada pois ganhará vida quando interpretada a partir de outro olhar de outra 

perspectiva.(1997:p) 



FONTES ORAIS 

 

Antônio Custódio dos Reis. natural de Pedrinópolis, MG, veio para tocar lavoura em 

Capinópolis, onde ainda reside; é aposentado e está com 65 anos; entrevista realizada em 

13/04/05. 

 

Antônio Pereira da Silva, natural do distrito de Coronel Ezequiel , RN; veio para a região em 

1957; reside atualmente em Capinópolis, foi vereador, chegando a presidente da Câmara 

Municipal; tem 58 anos e é motorista de ônibus municipal; entrevista realizada em 07/04/05. 

 

Francisca Araújo Teixeira, natural de São Tomé, RN; veio para a região em 1962, logo 

mudando para Capinópolis, onde reside até hoje; tem 64 anos e foi entrevistada em 14/04/05. 

 

Francisca Ferreira Pontes, natural de Cuité, Paraíba, vindo para a região em 1959; reside 

atualmente em Capinópolis e tem 64 anos; foi entrevistada em 21/03/05. 

 

José Nelito de Souza, natural de Cuité, Paraíba, vindo para a região em 1957; reside em 

Capinópolis, não é aposentado e ainda trabalha como pedreiro; foi entrevistado em 20/03/05. 
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