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O VALE DO JEQUITINHONHA ENTRE A “DI-VISÃO” PELA POBREZA E SUA 

RESSIGNIFICAÇÃO PELA IDENTIFICAÇÃO REGIONAL 

Mateus de Moraes Servilha 

 

Introdução  

 

 Ao iniciar a produção deste trabalho, me deparei, como de praxe, com as primeiras reflexões 

que balizariam os recortes temáticos e teóricos que me possibilitariam contribuir minimamente com 

o debate acerca da questão regional. Tema amplo, de difícil abordagem, a partir do qual muitos 

caminhos poderiam ser trilhados, tanto quanto os objetivos a serem alcançados. 

 Muito temos produzido acerca do Vale do Jequitinhonha-MG. E quando digo “nós”, falo de 

muitos, refiro-me a acadêmicos, artistas, militantes socioculturais, jornalistas, políticos partidários. 

Tantos somos os que estamos, apesar de certas vezes discordantes, “num mesmo barco”, 

debruçados ao objetivo de, mais do que tudo, compreendermos, afinal, o Vale do Jequitinhonha. 

Esse caminho coletivo nos é aqui a referência, o ponto inicial, certos momentos como pano de 

fundo, que permeará as reflexões presentes neste artigo.  

Analisar o Vale do Jequitinhonha enquanto uma questão regional significa, acima de tudo, 

na perspectiva deste trabalho, a busca pelo entendimento acerca da “emergência de uma região”. 

Um espaço, uma determinada área da superfície terrestre, que, ao longo de um conjunto de 

processos sociais, se torna uma região. Não falamos aqui de um espaço natural, uma bacia 

hidrográfica, a bacia do rio Jequitinhonha, mas de uma região produzida a partir de constructos 

sociais, um espaço geográfico.  

Hoje, depois de tanto sobre essa região dizermos, naturalizou-se aos nossos ouvidos o 

discurso de sua existência. Alguns questionamentos tornam-se aqui imprescindíveis. Que 

especificidades do Vale do Jequitinhonha fizeram/fazem dele uma região? Que fronteiras, ao 

dividirem o espaço, produzem a separação entre o Vale do Jequitinhonha e outros espaços? 

Perguntamo-nos, em questionamento basilar: “O Vale do Jequitinhonha sempre existiu?”. 

 

Condições históricas para a “emergência” de uma região   

 

 A região, enquanto conceito acadêmico, esteve/está presente na vida e na produção da 

geografia, percorrendo uma trajetória teórica, conceitual, epistemológica e metodológica cujo 

surgimento se inicia concomitantemente com o início do pensamento geográfico enquanto 

conhecimento científico moderno.  
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 A região esteve/está no cerne da produção geográfica, muitas vezes vista como seu tema e 

objeto central, outras como um conceito a ser superado. O que define a região? Sabemos ser esta 

uma pergunta com muitas respostas.  

 
Relação entre a parte e o todo, o particular e o geral, o singular e o universal, o idiográfico e o 

nomotético ou, em outros termos, num enfoque mais empírico, entre o central e o periférico, o 

moderno-cosmopolita e o tradicional provinciano, o global e o local... são muitas as relações 

passíveis de serem trabalhadas por trás daquilo que comumente denominamos questão ou abordagem 
“regional” (HAESBAERT, 2010, p. 9). 

  

O debate acerca do conceito de região está presente em diversas áreas do saber, podendo ser 

abordado de diferentes, certas vezes complementares, formas. Ao que tange as perspectivas 

geográficas, o conceito de região historicamente se relaciona à compreensão acerca das 

diferenciações entre áreas, partes diferenciadas de um todo do espaço geográfico. 

 A compreensão acerca dos processos que delimitam fronteiras no espaço nos obriga a 

análise de semelhanças e diferenças, segundo duas questões, entendidas aqui como centrais. 

Semelhanças e diferenças são categorias carregadas de subjetividade, cujas delimitações não podem 

prescindir do olhar de um observador. Independentemente do método utilizado para encontrarmos 

diferenças e semelhanças e, por conseguinte, delimitarmos as partes de um todo, diferentes pontos 

de vista produzirão diferentes regiões.  

Como nos aponta Hartshorne (1978, p. 18), nesse caso, “similaridade não é oposto de 

‘diferença’, mas uma simples generalização na qual as diferenças consideradas de menor relevância 

são postas de lado, e realçadas as que forem julgadas de maior importância”.  

Um segundo ponto: não podemos compreender identidades sem, simultaneamente, ou por 

vezes anteriormente, analisarmos alteridades. Não podemos compreender uma parte do todo sem 

analisarmos outras partes do mesmo e, em muitos casos, o mesmo. Isso nos exige, ao buscarmos a 

compreensão de uma área no espaço geográfico, uma análise multiescalar, em outras palavras, um 

olhar para além da “região” que buscamos delimitar, caracterizar ou conhecer. “É preciso ir mais 

longe e reconhecer que nenhuma parte da Terra possui em si mesma a sua explicação. O jogo das 

condições locais só se descobre com alguma clareza à medida que a observação se eleva acima 

delas” (LA BLACHE apud BAULIG, 1982, p. 70).     

  Para debatermos o Movimento Cultural do Vale do Jequitinhonha, faz-se necessária uma 

análise que não se limite à “fronteira” regional, assim como à temática cultural. Cabe-nos analisar 

uma região, uma parte do espaço geográfico, que, ao se diferenciar e/ou ser diferenciada, se revelou 

resultado da ação de atores socioespaciais determinados, assim como de arranjos e contextos 
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socioculturais específicos. Compreendermos a história da “emergência” do Vale do Jequitinhonha 

enquanto “região” é fundamental para, se desejarmos, refletirmos sobre o seu futuro. 

 Até meados do século XX, o Brasil, assim como Minas Gerais, caracterizava-se por uma 

ocupação dispersa do território, produzindo, dessa forma, diferenciações socioespaciais marcadas 

por, entre outras questões, distâncias locacionais, dificuldades de locomoção e contatos e pelo 

desenvolvimento de centros urbanos que se potencializavam como centros de poder político e 

social.  

 O projeto estatal brasileiro de modernização, iniciado nos anos 1930, potencializa-se ao 

longo das décadas de 1950 e 1960, trazendo Minas Gerais como um dos centros propulsores desse 

novo modelo social. João Pinheiro, na primeira metade do século XX, e Juscelino Kubitschek e 

Israel Pinheiro, em meados, estão entre aqueles que se dedicaram ao “sonho” de uma Minas e um 

Brasil modernos, urbanos e industrializados (CHACON, 2005).  

 Um país, pensava-se, de olhos para o futuro, de costas para um passado marcado, em 

especial, pela colonização, pelo atraso, pela necessidade de progresso. Um país em processo 

histórico, ainda, de construção de elementos, simbólicos e narrativos, em busca de sua unidade 

nacional.  

 Unidade socioespacial, seja esta nacional, seja regional, pressupõe a necessidade de dois 

processos concomitantes: 1. Integração/coesão territorial; e 2. Identidade/sentimento de 

pertencimento coletivo. Ambos, processos complexos, imersos em conflitos e relações de poder. 

 Desde sua independência, o Brasil busca os caminhos para a construção e difusão de uma 

identidade nacional. Como nos alerta Ortiz (2003, p. 9), “a luta pela definição do que seria uma 

identidade autêntica é uma forma de se delimitar as fronteiras de uma política que procura se impor 

como legítima”. Interesses do Estado e de determinados setores/grupos sociais serão estampados na 

busca pela construção/invenção do “brasileiro”, através do trabalho, em especial, de artistas e 

intelectuais.  

 Áreas emergentes como centros de poder (político e simbólico) passam a incorporar o 

restante do país a partir de suas interpretações, marcadas pelos interesses de específicos grupos 

sociais, assim como pelos seus projetos de civilização e nação. Historicamente constrói-se uma 

dicotomia no Brasil entre Sul e Norte, em que ao primeiro caberia o papel de direcionar os rumos 

políticos do país, tendo em vista seu potencial civilizador, diferente do segundo, adjetivado (pelo 

primeiro) enquanto atrasado, mestiço, bárbaro, indolente e inerte (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

2011). 

 O Norte brasileiro (por muito tempo englobando o que hoje conhecemos como Nordeste) 

passa a ser significado e estereotipado a partir de temas e imagens como a seca, o cangaço, as 
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revoltas messiânicas, a miséria, o passado. O sertão brasileiro torna-se tema de intelectuais e artistas 

de abrangência nacional. Alguns nele visualizaram o futuro que não se quer, um popular marcado 

pelo “antimoderno”, um contraespelho, a alteridade referência cuja superação seria imprescindível 

para a conquista de uma nova nação, um Brasil moderno. Outros enxergavam no sertão a essência 

do povo brasileiro, uma área afastada e, consequentemente, protegida das influências litorâneas 

europeias. Olhar para seu interior na busca pelo “verdadeiro país”, pela alma nacional, pelas 

essências e raízes de nossa identidade constituía-se no encontro do Brasil consigo próprio. O 

sertanejo torna-se, a partir dessa perspectiva, o “herói nacional” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

2011). 

 O que podemos apontar de mais relevante nesse debate para este trabalho é o 

processo/mecanismo sociocultural coletivo de estigmatização do “outro” para a construção de 

“minha” valorização social. A primeira “geoidentidade” da modernidade, segundo Quijano (2005), 

foi a “Americana”, construída pelos colonizadores como representação do primitivo e selvagem 

para, a partir dessa, a invenção da identidade “Europeia”, marcada pela ideia de civilização. 

Segundo Albuquerque Júnior (2011), as representações negativas acerca do Norte brasileiro são 

produzidas por grupos sociais do Sul para, a partir destas, produzir o discurso de São Paulo 

enquanto o centro civilizador brasileiro.  

 O estado de Minas Gerais viveu, a partir da década de 1950, a intensificação de seu processo 

de integração e modernização. João Camilo Penna, integrante do grupo que trabalhou com o 

governador do estado Israel Pinheiro durante seu governo (1966-71), relata-nos. 

 

Em Minas Gerais, um estado com vários recursos naturais, vivia um povo pobre. A paisagem era 

desoladora, isolada em regiões ilhadas, e o mineiro, morando entre montanhas, ouvindo dizer que ao 
longe havia o mar; vocacionando para a liberdade a buscava em seu isolamento. Dr. Israel quis 

quebrar esse círculo e trabalhou para romper solidões com estradas e comunicações (PENNA, 2005, 

p. 293). 
 

 A integração territorial do estado passava a se tornar elemento central da política e da busca 

pela “modernidade” de Minas Gerais. Como já dissemos aqui, a busca pela unidade socioespacial 

pressupõe dois processos centrais indissociáveis: a coesão territorial e a identidade coletiva. 

Necessitava Minas, portanto, da articulação de políticas que materializassem a integração de suas 

áreas mais distantes, pensadas a partir de um centro articulador, a capital, associadas à construção 

de um sentimento de pertencimento de sua população às expectativas de um novo estado, uma 

Minas moderna. A capital, Belo Horizonte, torna-se o espaço referência do futuro que se quer, 

enquanto regiões marcadamente rurais tornam-se o espaço referência de um passado a ser superado. 
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 O sertão mineiro deveria ser incorporado a uma nova política. Quando utilizamos tal 

conceito, referimo-nos a uma área delimitada no espaço? Onde está o sertão? Se para Guimarães 

Rosa (2005), o “sertão é dentro da gente
1
”, para os projetos políticos civilizatórios produzidos pelos 

centros de poder, onde se encontra o sertão? O termo sertão não se refere, historicamente, a espaços 

bem determinados, a uma área com fronteiras e características geográficas bem definidas, trata-se 

de uma “ideologia geográfica”.  

 

Na verdade, o sertão não é um lugar, mas uma condição atribuída a variados e diferenciados lugares. 

Trata-se de um símbolo imposto – em certos contextos históricos – a determinadas condições 
locacionais, que acaba por atuar como um qualificativo local básico no processo de sua valoração. 

Enfim, o sertão não é uma materialidade da superfície terrestre, mas uma realidade simbólica: uma 

ideologia geográfica. Trata-se de um discurso valorativo referente ao espaço, que qualifica os lugares 
segundo a mentalidade reinante e os interesses vigentes neste processo. O objetivo empírico desta 

qualificação varia espacialmente, assim como variam as áreas sobre as quais incide tal denominação. 

Em todos os casos, trata-se da construção de uma imagem, à qual se associam valores culturais 

geralmente – mas não necessariamente – negativos, os quais introduzem objetivos práticos de 
ocupação ou reocupação dos espaços enfocados. Nesse sentido, a adjetivação sertaneja expressa uma 

forma preliminar de apropriação simbólica de um dado lugar (MORAES, 2002-2003, p. 13). 

 

 Um projeto modernizador de Minas Gerais significava, entre outras coisas, a apropriação 

simbólica e material do “sertão mineiro”, a ser ocupado por novas práticas socioespaciais para fins 

de sua incorporação a um processo de reordenamento do território do estado, em construção.  

 À luz dos processos vividos pelo estado a partir da metade do século XX, podemos dizer 

que na história de Minas Gerais, nunca antes o mesmo havia possuído condições materiais, 

científicas e técnicas, através da realização de diagnósticos e planejamentos, assim como da 

capilarização de órgãos e instituições públicas, para almejar, concretamente, o controle de seu 

território. Tecnologias e técnicos estavam “disponíveis” para que o estado pudesse, enfim, colocar 

em prática um projeto de produção de uma unidade territorial. 

 De acordo com Côrrea (1986, p. 49),  

  

[...] no capitalismo as desigualdades regionais constituem, mais do que em outros modos de 
produção, um elemento fundamental de organização social. Em muitos casos, a ação decorrente do 

planejamento regional proporcionou um relativo progresso e uma maior integração da região ao 

modo de produção capitalista, quer dizer, a região sob intervenção planejadora passa a ficar sob 
maior controle do capital e de seus proprietários. 

 

 As diferenças socioespaciais estariam, segundo muitos, ameaçadas pela homogeneização 

fruto da globalização capitalista. O que vemos é o contrário. Há um aprofundamento de diferenças e 

                                                
1
 ROSA (2005) 
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desigualdades regionais, segundo novas lógicas, interesses e mecanismos de controle e integração 

territorial.  

Através do conhecimento sistematizado, produto, em especial, do avanço da cartografia, de 

diagnósticos e de métodos quantitativos (sensos mais eficientes, por exemplo), intervenções do 

Estado (ou legitimadas pelo Estado) buscam a incorporação de regiões a interesses estaduais, 

nacionais e/ou internacionais. Regiões passam a cumprir novos papéis em uma divisão territorial do 

trabalho em processo de reordenamento, passando, dessa forma, a serem inseridas de forma 

sistêmica a relações em novas escalas. 

 

Como se diz, hoje, que o tempo apagou o espaço, também se afirma, nas mesmas condições, que a 

expansão do capital hegemônico em todo o planeta teria eliminado as diferenciações regionais e, até 

mesmo, proibido de prosseguir pensando que a região existe [...] ao contrário, pensamos que [...] o 

espaço se torna mundial, o ecúmeno se redefine, com a extensão a todo ele do fenômeno da região. 
As regiões são o suporte e a condição de relações globais que de outra forma não se realizariam 

(SANTOS apud HAESBART, 2010, p. 58). 

 

 O espaço, pensado e incorporado segundo a lógica de centros de poder, recebe novas 

diferenciações, novos recortes regionais. Como controlar e incorporar áreas que não conhecemos? 

Em Minas Gerais, diagnósticos são produzidos por órgãos estatais (em especial, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE e, a partir de 1969, a Fundação João Pinheiro – FJP) 

para que a totalidade do território do estado seja conhecido e novas áreas possam “revelar” seus 

potenciais econômicos (lê-se recursos naturais e humanos) a serem incorporados a uma política de 

desenvolvimento estadual.  

 O que nos vale refletir aqui como questão central é o processo de unificação do mercado 

intra e inter-regional que, apesar de discursivamente homogeneizador, em vez de abolir 

particularismos, produziu, como alerta Bourdieu (2007), estigmas negativos. Regiões distantes (não 

apenas geograficamente)
2
 dos centros econômicos e políticos sofrem ao longo dos processos de 

integração socioespacial um processo de valoração social, quase sempre negativa, e, muitas vezes, 

com o objetivo de adequação das realidades regionais à divisão territorial do trabalho, planejada por 

grupos hegemônicos via Estado.  

 Para que uma integração seja possível, espaços, enfatizaremos aqui aqueles adjetivados 

como “sertão mineiro”, devem ser estigmatizados para fins de que, por alteridade, a capital e os 

novos centros urbanos se legitimem como o modelo sociopolítico por excelência. Para que eclodam 

novos sentimentos de pertencimento regional/nacional, uma nova “relação entre olhar e espaço 

                                                
2 O conceito de perto e longe não se resume a uma distância física, assume um significado político: perto é o que se 

encontra bem consolidado pelo poder e longe é o “vir a ser”. Sobre o tema sugerimos a leitura de Corrêa e Rosendahl 

(2004) e Geiger (2004). 
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trazida pela modernidade e pela sociabilidade burguesa, urbana e de massas” (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 2011, p. 46) fundamenta-se. Para que uma Minas moderna floresça, novas regiões devem 

ser, e serão, produzidas.  

  

O Vale do Jequitinhonha: a “emergência” de uma região  

 

 Assim como o Nordeste brasileiro, o termo Vale do Jequitinhonha, enquanto uma região 

geográfica, é instituído a partir da criação de um órgão estatal
3
. Em 1964 é criada a Comissão de 

Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha (Codevale). Não é raro encontrarmos produções 

bibliográficas que negritam tal período como a “redescoberta” do Vale do Jequitinhonha, região que 

teria permanecido “esquecida” e isolada do restante do estado desde a decadência da mineração e, 

posteriormente, do algodão.  

 Ribeiro (1993; 2008), em sua importante análise acerca desse período de “esquecimento”, 

questiona, de forma enfática, o que classifica como o “mito do isolamento”, ou o “mito do feio 

adormecido”. 

 

Como pensar uma região sem história por quase um século e meio, estagnada e fechada em si 
mesma? Nesse período, não ocorreram transformações, não houve momentos de maior ou menor 

contato com regiões vizinhas? O Vale vivia autarquicamente? Não necessitava comprar nada, não 

dispunha de produtos para comercializar?” (RIBEIRO, 2008, p. 88). 
 

 Tais reflexões foram de suma importância para a produção deste trabalho. Tentaremos ir 

além. Defenderemos aqui a necessidade de novas indagações a partir das acima elencadas. O Vale 

existia antes da criação da Codevale? O que particularizava e individualizava o Vale do 

Jequitinhonha para que possamos considerá-lo, no século XIX, uma região? A superação do “mito 

do isolamento” do Vale do Jequitinhonha não nos permite a ponderação de que se encontrava 

inserido numa teia de relações econômicas, sociais e culturais com outros espaços, inclusive não 

somente do estado de Minas Gerais? Uma bacia hidrográfica, a bacia do Rio Jequitinhonha, 

permite-nos classificá-la enquanto uma região geográfica a priori? Em suma, o Vale do 

Jequitinhonha, enquanto região governamental e região identitária (temas analisados à frente), pode 

ser considerado uma região antes mesmo de que tais processos sociais e políticos ocorram? 

 Tratamos aqui, antes de tudo, da emergência de uma região. Não debatemos aqui as 

transformações que levaram essa região a ser novamente visibilizada, tampouco analisamos aqui 

                                                
3 “O termo Nordeste é usado inicialmente para designar a área de atuação da Inspetoria Federal de Obras Contra as 

Secas (IFOCS), criada em 1919. Neste discurso institucional, o Nordeste surge como a parte do Norte sujeita às 

estiagens e, por essa razão, merecedora de especial atenção do poder público federal. O Nordeste é, em grande medida, 

filho das secas” (ALBUQUERQUE Jr, 2011, p. 81).  
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uma região que sofre modificações o longo do processo de modernização do estado de Minas, 

sequer uma região que, após ser descoberta por diagnósticos estatais e meios de comunicação, 

torna-se nacionalmente conhecida por sua miséria. Debatemos aqui a emergência de um novo 

recorte regional. Analisamos aqui a “invenção” de uma região.         

   

Nasce uma região administrativa 

 

Na década de 1950, uma crise devasta rebanhos bovinos de um boi conhecido como tipo 

Jequitinhonha, chamando a atenção do governo estadual, em período administrado por Bias Fortes. 

Em 1957, em decorrência desse fato, um grupo de pesquisadores é criado para realizar um estudo 

geográfico da área atingida, publicado, em 1960, com o título de “Estudo Geográfico do Vale do 

Médio Jequitinhonha” (GUIMARÃES, 1960)
4
. Tal diagnóstico apresenta uma vasta gama de 

problemas ambientais, sociais e, em especial, econômicos, e influencia a apresentação, por parte de 

Murilo Badaró
5
, da Emenda Constitucional na Assembleia Legislativa, em fevereiro de 1964, que 

cria a Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha – Codevale (SILVA, 2007). Assim, 

estudos e análises acerca de um problema específico – a crise bovina do começo da década de 1950 

– tornam-se subsídio, científico e político, para a criação de uma agência de desenvolvimento 

regional.  

A bacia do Vale do Jequitinhonha torna-se uma região delimitada política-

administrativamente, com características analisadas segundo interesses estatais (nem sempre 

públicos). Uma “região-devir” (HAESBAERT, 2010), uma “região-plano” (CASTRO, 1992), uma 

articulação proposta a partir de atores e racionalidades específicas que buscam via políticas estatais 

a regionalização do território nacional. Estava criada uma “região-problema”. Estava criada aí, e em 

especial a partir daí, a região do Vale do Jequitinhonha.  

 Novos diagnósticos acerca da “região” são produzidos. “O Vale do Jequitinhonha é uma das 

regiões mais pobres de todo o Estado, apesar das possibilidades em recursos naturais que apresenta” 

(CODEVALE apud RIBEIRO, 2008, p. 93). Um novo plano de desenvolvimento (II Plano Mineiro 

de Desenvolvimento Econômico e Social) apresenta novamente a região como pobre e, ressaltamos 

aqui, como homogênea em sua pobreza. “A região VII [Vale do Jequitinhonha] é caracterizada 

                                                
4 Interessante analisarmos o recorte espacial de Guimarães (1960), cujo estudo engloba os municípios presentes no 

“Médio Jequitinhonha” e no “Médio Baixo Jequitinhonha” – “zonas fisiográficas” delimitadas pelo IBGE em 1941, já 

citadas. 
5 Murilo Badaró foi “presidente do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG [...]. Ex-deputado, ex-senador, 

autor do Projeto de Emenda que criou a Comissão de Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha – Codevale, em 1964. 

Nasceu em Minas Novas, no dia 13 de setembro de 1931” (SILVA, 2007)    
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como ‘área problema’ em Minas Gerais, ‘bolsão de pobreza’ do Estado mineiro” 

(CODEVALE/INCRA apud RIBEIRO, 2008, p. 93-94).  

 Apesar da profunda heterogeneidade encontrada na bacia do Rio Jequitinhonha (diferenças 

nos processos históricos de ocupação, na vegetação, no clima, nos arranjos econômicos, tanto 

quanto socioculturais) e das semelhanças entre áreas da bacia e outras áreas do estado (como bacia 

do Mucuri e São Francisco), o Vale é visto como uma região, uma especificidade no espaço, um 

recorte no mapa. E qual seria a especificidade a representar e legitimar tal invenção? A pobreza. Ao 

questionarmos, com razão, a associação entre o Vale do Jequitinhonha e a pobreza, precisamos ter 

clara aqui a indissociabilidade entre espaço e miséria presente nos discursos que inventaram a 

região.  

Não nos é suficiente aqui a compreensão dos processos administrativos estatais que 

produziram recortes espaciais no estado institucionalizando regiões, mas, em especial, como estas 

foram, ou não, incorporadas à vida da população do estado como uma escala de vivência, 

significação e identidade. Para compreendermos o processo histórico que emergiu e consolidou o 

Vale do Jequitinhonha enquanto uma invenção espacial, é necessária a análise dos processos que o 

produziram e difundiram enquanto uma consciência regional. 

 

A arte de se reinventar 

 

“Precisamos inventar o Brasil que queremos” 

(Darcy Ribeiro). 

  

O Vale do Jequitinhonha emerge enquanto uma região distante dos grandes centros e 

adquire uma caracterização valorativa negativa com a qual “aprende” a conviver ao longo de 

décadas. O projeto de uma “Minas moderna”, para conquistar unidade, legitimidade e dizibilidade 

sociais, necessita de espaços e práticas sociais que, à luz de novas teorias, representem o 

indesejável. Para que o “novo” floresça, é preciso estabelecer o “velho”. Para que um novo futuro 

se vislumbre, é preciso (re)delimitar/(re)inventar o passado, ou melhor, um presente associado, 

diretamente, ao passado. Para que determinados espaços, grupos e perspectivas sociais se tornem a 

representação do positivo, é necessário, em contraposição, a produção de referenciais negativos 

basilares.   

 A produção de estigmas regionais no Brasil é uma das peças de um sistema, construído a 

partir de alianças entre elites regionais e centrais, com o propósito central de expropriação das 

potencialidades regionais (humanas e naturais) canalizadas para projetos políticos interessantes a 
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poucos (CASTRO, 1992; OLIVEIRA, 1981). O processo de emergência do Vale do Jequitinhonha 

enquanto região não foi diferente. 

 Na década de 1970, o Vale do Jequitinhonha recebe um “adjetivo regional”. O título Vale da 

Miséria, utilizado, ainda hoje, por muitos, para caracterizar a região, lhe foi atribuído, no que se tem 

registro, em 1974 pela Organização das Nações Unidas (ONU)
6
. Porém, mais do que apontar uma 

data para a invenção de um título, cabe-nos a análise dos processos e mecanismos por meio dos 

quais tal adjetivação foi difundida e (re)significada. 

Disputas por significação de “si” e do “outro”, imersas em relações verticalizadas de poder. 

Centros de poder político possuem o poder de poder dizer (BOURDIEU, 2007), nas palavras de 

Silva (2009), o poder de incluir/excluir (“estes pertencem, aqueles não pertencem); de demarcar 

fronteiras (nós e eles); de classificar (bons e maus, puros e impuros, desenvolvidos e primitivos, 

racionais e irracionais); de normalizar (nós somos normais, eles são anormais). Na primeira metade 

do século XX, um sentimento contraestigma já podia ser percebido em intelectuais/escritores 

naturais do Norte do estado de Minas Gerais, em resposta ao estigma de “sertão” e “sertanejo” 

enquanto, respectivamente, um espaço e um povo avesso ao progresso. De sertão a Vale do 

Jequitinhonha? Não seria bem esse o percurso construído. O Vale do Jequitinhonha passa a se 

tornar uma diferenciação espacial, mas ainda parte de um sertão. Torna-se uma região referência na 

visibilidade e dizibilidade dos aspectos negativos do sertão, um instrumento didático e eficaz na 

difusão social dos males produzidos pela ausência da modernidade.  

Atraso e miséria tornam-se marcas históricas de uma região que acabara de surgir. Uma 

bacia onde encontramos diferentes biomas naturais (cerrado, caatinga e mata atlântica) e uma 

enorme diversidade de realidades socioespaciais, socioculturais e socioeconômicas, torna-se 

homogênea aos nossos olhos, representada pela repetição de imagens da seca, de notícias da fome e 

de índices de pobreza. Uma região, assim como sua população, é estereotipada. Se de um lado, 

diagnósticos, pesquisas científicas e reportagens jornalísticas imprimiram discursos e imagens que 

se tornaram a “verdade” sobre um espaço, diferenciando-o a partir de seus males e 

homogeneizando-o a partir de um olhar míope, surgem, de outro, discursos, imagens e perspectivas 

destoantes.  

Artistas e militantes socioculturais não satisfeitos com os estigmas sofridos historicamente 

pelo sertão, assim como pela recém-associação de sua região natal (nesse momento já uma região 

                                                
6 Informação de João Valdir Alves de Souza, bacharel-licenciado em Ciências Sociais, mestre e doutor em Educação, 

professor de Sociologia da Educação na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais e 

pesquisador da história cultural do Vale do Jequitinhonha, retirada do site www.onhas.com.br. 



11 

 

estatal) exclusivamente a uma pobreza absoluta, passam a se organizar coletivamente em busca da 

construção e difusão de um “contradiscurso”, de um novo olhar para o Vale do Jequitinhonha, de 

novas significações e adjetivações regionais
7
. 

Novos fatos, ideias e imagens são acionados por novos atores sociais para fins de 

autoreconhecimento e legitimação de diferentes qualificações valorativas da região, de mostrar 

“outros Vales”. Surge uma região identitária, significada pela arte e pela articulação de movimentos 

e entidades culturais. Emerge, a partir da construção e difusão de novos olhares para o Vale do 

Jequitinhonha, uma consciência regional: o “Vale da Cultura”.     

 Poucos foram os espaços geográficos estigmatizados no Brasil cuja consciência regional, 

fruto, muitas vezes, de arbitrária construção ideológica, resultou na organização de tantos em torno 

de um desejo comum sonhado e, em especial, vivenciado: o “redizer minha terra natal”. Precisamos 

inventar o Vale do Jequitinhonha que queremos.  
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