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Resumo

Este trabalho tem como objetivo analisar as representações construídas pelo jornal Geraes sobre
o processo de construção da identidade do homem do Vale do Jequitinhonha e a constituição do território
regional na condição de espaço distinto das áreas limítrofes.
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The Jequitinhonha on the Geraes Newspaper’s pages: culture and territoriality
Abstract
This study aims to analyze the representations which were developed by Geraes newspaper concerning
the construction process of man’s identity from Vale do Jequitinhonha, and the constitution of the regional territory in terms of distinct space of the bordering areas.
Key words: representations, identity, territory, Jequitinhonha Valley.
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Grupo de Pesquisa sobre Cultura e Políticas Culturais no Meio Rural.

O Vale do Jequitinhonha, região situada no nordeste mineiro, durante o período militar foi foco
de investimentos estatais que tiveram como propósito integrar a região ao desenvolvimento geoeconômico do país. Para isto, foi necessário que o Estado atuasse diretamente naquele espaço por meio de uma
autarquia estatal, a Codevale – Comissão de Desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha, criada em
1964, segundo a Lei Constitucional n. 12, de 06 de outubro de 1964 e substituída em 2002 pelo Instituto
de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas- Idene1 - criado de acordo com a Lei Nº 14.171 2.
A Codevale tinha o objetivo de formular estratégias de desenvolvimento a serem implantadas
na região, bem como identificar os produtos da cultura popular que pudessem ser comercializados. Idealizada dentro de um projeto nacional de modernização, era sua função
articular-se com instituições públicas federais, estaduais e municipais, objetivan-

do ações integradas que visassem a solução de problemas regionais; negociar
recursos nacionais ou estrangeiros para a realização de programas, projetos e
atividades destinados ao desenvolvimento da região e ao aproveitamento máximo de seu potencial; elaborar e submeter à aprovação do Governador de Estado
o Plano Geral de Aproveitamento do Vale, com o envio anual de relatórios e
programações que envolvessem os diversos setores públicos atuantes na região;
planejar e desenvolver ações que visassem incentivar a produção artesanal local
e promover a sua comercialização; promover a melhoria do nível de vida da
população regional, mediante a elaboração, o incentivo e a coordenação de projetos de infra-estrutura, saneamento, melhoria habitacional, agricultura, transporte, comunicação, educação e saúde; prestar assessoria técnica às entidades e
associações comunitárias existentes no Vale do Jequitinhonha para a consecução
de seus objetivos; acompanhar os projetos e obras desenvolvidos por outras entidades públicas, certificando-se de que seus objetivos estão sendo cumpridos de
forma adequada às condições e necessidades da região3 ( MATTOS, 2001, p. 166).
Paralelamente à Codevale e ao seu projeto de desenvolvimento, outro grupo, o jornal Geraes,
que constitui nosso objeto empírico de análise, surgiu como interlocutor desta organização que ora
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É relevante destacar que a maioria dos estudos acadêmicos que tem como objeto de pesquisa o Vale do
Jequitinhonha não realiza uma abordagem histórica e sistemática das diversas fases vivenciadas pela Codevale e as conseqüências das suas ações políticas na região. Geralmente, os estudos privilegiam os anos 80, como recorte histórico, ao se
referirem à Codevale, analisando principalmente a intervenção da mesma no processo de comercialização do artesanato regional (MATTOS, 2001) e como facilitadora da atuação das empresas produtoras de eucalipto e suas influências no aumento
da migração (BOTELHO, 1999) e (MAIA, 2004). Talvez seja interessante um trabalho que análise a interferência da política
pública da Codevale nos diversos âmbitos da vida social do Jequitinhonha, como por exemplo, as ações na saúde, na moradia,
etc, o que infelizmente não pudemos realizar neste artigo.

a tinha como instituição de exploração econômica da população do Jequitinhonha, ora a via como parceira. Estas alianças instáveis com a Codevale são importantes para problematizarmos as modificações
discursivas do jornal Geraes e a maneira como ele construiu e divulgou suas representações sobre o
homem do Jequitinhonha e seu entorno.
Como afirma Jodelet (2001), as representações sociais são mecanismos fundamentais para que
os homens, vivendo em sociedade, possam entender o funcionamento do mundo, seja para saber como
se comportar, como se ajustar, ou como dominá-lo física ou intelectualmente. As representações não são
mecanismos isolados ou mecânicos, mas socialmente definidas.
Elas nos guiam no modo de nomear e definir conjuntamente os diferentes aspectos da
realidade diária, no modo de interpretar esses aspectos, tomar decisões e, eventualmente, posicionar-se frente a eles de forma defensiva (JODELET, 2001, p. 18).

As representações, portanto, por serem sociais, são passíveis de observação em diversos momentos. Elas são veiculadas nos discursos, nas mensagens, nas imagens midiáticas que se cristalizam
em condutas e em organizações, sejam materiais ou espaciais. As representações, de modo geral, são
constituintes do sistema de significação da realidade e se manifestam por meio de palavras e imagens
que, por sua vez, são formas de expressão daqueles que as criaram, sejam indivíduos ou grupos. Quando
estas imagens ou significados são partilhados por membros de um mesmo grupo ocorre a construção de
uma visão consensual acerca da realidade. Esta visão de mundo pode ou não entrar em conflito com a
de outros grupos e, por isso mesmo, serve de mecanismo de justificação e orientação para as atividades
cotidianas na vida social.
Nesta ótica, a representação pode ser definida como “uma forma de conhecimento, socialmente
elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a construção de uma realidade comum a um conjunto social” (JODELET, 2001, p. 22). Além de possibilitar nossa relação com o mundo e
com os outros membros da sociedade, as representações organizam também as condutas e a comunicação social, do mesmo modo que podem interferir na difusão de conhecimento, desenvolvimento coletivo
e individual, bem como definir identidades sociais e pessoais.
Assim, as representações se sobressaem como uma forma prática do saber que liga o sujeito a
determinado objeto ou a outros sujeitos. Considerar que as representações constituem também um modo
de saber prático significa ter em mente que existe um contexto e condições que permitiram sua produção.
O contexto de produção das representações define, por sua vez, as funções que elas desempenharão de
acordo com os grupos sociais nos quais foram criadas. Esta constatação pressupõe que existe uma interrelação ou, se quisermos, um emaranhado entre as formas de organização social, a comunicação social
e as modalidades de pensamento existentes em cada sociedade. Moscovici (apud JODELET, 2001), Assim, as representações se sobressaem como uma forma prática do saber que liga o sujeito a determinado
objeto ou a outros sujeitos. Considerar que as representações constituem também um modo de saber prático significa ter em mente que existe um contexto e condições que permitiram sua produção. O contexto
de produção das representações define, por sua vez, as funções que elas desempenharão de acordo com
os grupos sociais nos quais foram criadas. Esta constatação pressupõe que existe uma inter-relação ou,

se quisermos, um emaranhado entre as formas de organização social, a comunicação social e as modalidades de pensamento existentes em cada sociedade. Moscovici (apud JODELET, 2001), um dos teóricos
que atualizaram para a Psicologia Social o postulado teórico de Durkheim (apud JODELET, 2001),
enfatiza que a comunicação social tem papel fundamental nas trocas e interações que produzem os significados consensuais, ou seja, é peça importante nos fenômenos representativos. Primeiramente porque
por meio da comunicação transmite-se a linguagem, elemento por si só portador de representações. Em
segundo lugar, por influenciar os aspectos estruturais e formais do pensamento social ao causar consenso, dissenso ou polêmica. E, por fim, na ótica de Moscovici (apud JODELET, 2001), a comunicação social, juntamente com o poder das palavras e dos discursos, pode forjar representações pertinentes à vida
prática e afetiva dos grupos, instaurando versões comuns e partilhadas sobre a realidade vivenciada.
Feitas estas considerações, justifica-se o intuito de adotar o discurso jornalístico do Geraes
como fonte que nos possibilita o entendimento de algumas das representações construídas sobre o Vale
do Jequitinhonha. Partindo da premissa de que o discurso constrói o objeto sobre o qual fala, a análise do
discurso surge como uma ferramenta que poderá nos ajudar a problematizar e entender algumas questões
referentes às representações veiculadas no jornal Geraes, que por sua vez colaboraram para construção
e reafirmação da identidade territorial do Vale do Jequitinhonha.
Iñiguez (2004) nos esclarece que, apesar de a análise do discurso inicialmente ter sido vinculada à linguística, nos últimos tempos tornou-se uma disciplina de “fronteira” entre as diversas disciplinas
como a antropologia, a sociologia, a psicologia, a comunicação e a filosofia, dentre outras. O interesse
pelo estudo do discurso, de acordo com Rojo (2004), pode ser identificado principalmente em fins do
século XX quando a linguagem passou a ser vista como modo de referência e meio determinante no
processo de representação e conhecimento do ser humano. A linguagem, então, pode ser entendida como
prática que se realiza na sociedade, por meio da qual o social é regulado, ou seja, “um modo de ação, que
nos permite atuar sobre nós mesmos, sobre os demais e sobre o mundo ao redor” (ROJO, 2004, p. 208).
Se por um lado, muitos estudos linguísticos se voltaram para o entendimento do processo comunicativo,
aqueles que priorizaram como instrumento de reflexão a análise do discurso deram ênfase ao fato de que
a linguagem, ao criar representações sobre práticas sociais, também constitui estas mesmas representações. É neste sentido que a análise do discurso pode contribuir para o presente trabalho.
De acordo com Fairclough (2001), o discurso é uma ação situada no tempo e no espaço e que,
por um lado, pode ser produto de estruturas sociais, como também é um construtor das mesmas, à medida que os indivíduos a elas estão envolvidos no processo da prática social.
Ao usar o termo “discurso”, proponho considerar o uso da linguagem como forma de
prática social e não como atividade puramente individual ou reflexo de variáveis institucionais. Isso tem várias implicações. Primeiro, implica ser o discurso um modo de
ação, uma forma em que as pessoas podem agir sobre o mundo e especificamente sobre
os outros, como também um modo de representação. [...] Segundo, implica uma relação
dialética entre o discurso e a estrutura social: a última é tanto uma condição como um
efeito da primeira (FAIRCLOUGH, 2001 apud RESENDE e RAMALHO, 2006, p. 27).

Assim, o discurso é mais um elemento da vida social que numa relação dialética com outros
componentes constitui a vida social. O discurso é “simultaneamente um indicador da realidade social e
uma forma de criar essa realidade” (IÑGUEZ, 2004, p. 144). Por meio das estratégias discursivas e dos
recursos linguísticos, o enunciador é capaz de agregar ao discurso sua presença, seu ponto de vista, seus
valores e seus objetivos no processo interativo. Desse modo é que o enunciador constrói determinadas
representações sobre as relações sociais, sobre os acontecimentos, enfim, sobre a própria sociedade. É
importante ressaltar que, nesse sentido, o enunciador não é sinônimo de autor. O enunciador, dentro da
análise do discurso, assume um significado mais amplo, abrangendo toda uma comunidade discursiva,
ou seja, diz respeito às organizações não no sentido formal, como igreja, escola, família, mas está relacionado a um todo organizado, a uma estrutura.
Para entender quem fala, ou seja, o enunciador, é necessário que se considere também o contexto de produção textual. Nesta perspectiva, o texto, seja ele falado ou escrito, é uma instância da prática
discursiva, que por sua vez envolve os processos de produção, consumo do texto, bem como os aspectos
sociocognitivos. O texto é parte constitutiva do discurso. Porém,
nem todos os textos podem ser considerados discursos. Para que um texto seja efetivamente um discurso é necessário que cumpra certas condições. Assim, constituirão um
texto aqueles enunciados que tiverem sido produzidos no marco de instituições que
restrinjam fortemente a própria enunciação. Ou seja, enunciados a partir de posições
determinadas, inscritos em um contexto interdiscursivo específico e reveladores de condições históricas, sociais, intelectuais, etc (IÑIGUEZ, 2004, p. 129).

Isto significa dizer que somente aqueles textos que forem significativos para uma coletividade,
envolvendo crenças e visões de mundo partilhadas, é que podem ser considerados partes de um discurso.
Seguindo estas considerações e orientações, uma pergunta se faz significativa: quem é o jornal Geraes?
E de onde fala?
O jornal Geraes foi criado em 1978 por um grupo de jovens do Vale do Jequitinhonha, parte deles estudantes que residiam em outras localidades do Estado, como Belo Horizonte. Juntamente com outros residentes no Vale, eles criaram uma rede de informações para construção e circulação do jornal. O
Geraes era impresso em Belo Horizonte e inicialmente distribuído gratuitamente em algumas cidades do
Vale, e através dos anos o acesso a ele passou a ser feito por meio de assinaturas. O período de vigência
do jornal foi de 1978 até o ano de 1985, o que compreende o fim do período ditatorial e início da abertura
democrática da política brasileira. Este contexto é importante para situarmos o enunciador Geraes.
O Geraes, por ser um jornal que se pretendia de esquerda, foi tido, inicialmente por seus idealizadores, como uma ferramenta de denúncia política que poderia fazer frente à ditadura militar e promover no Vale do Jequitinhonha uma organização política que fosse capaz de desestruturar a política local instituída. Tadeu Martins, um dos membros fundadores do jornal, em rememoração sobre a criação
do Geraes 1, nos esclarece que seus membros tinham não só contato com pessoas relacionadas à imprensa de esquerda, como também eram integrantes de algumas organizações políticas tidas na época como
também eram integrantes de algumas organizações políticas tidas na época como clandestinas:
1
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Nós tínhamos um total envolvimento com os jornais da chamada impressa alternativa.
Que todos nós éramos ligados a grupos de esquerda que na época era clandestinos, né?
Por exemplo, já tinha o grupo que estava trabalhando para fundar o PT, mas na clandestinidade. Trabalhando por organização, mas já com ideia de ir pro partido. Tinha
o pessoal do Partido Comunista do Brasil, do PC do B. Tinha gente da convergência
socialista, tinha gente do MEP – Movimento de Emancipação do Proletariado. Então
a gente queria uma organização política. E por isso tínhamos uma boa ligação com os
jornais alternativos da esquerda brasileira que era Movimento, Em Tempo, Pasquim1 . E
sempre que possível, até mesmo com a Folha de São Paulo2 .

Esta influência foi expressa no jornal por meio da temática de suas reportagens, e também na
maneira como concebeu a realidade do Vale do Jequitinhonha como espaço carente não só de recursos
materiais, mas também de consciência política. Nesta perspectiva, o Geraes assume o papel de denúncia
da realidade social e econômica do Vale, o que lhe confere características da imprensa alternativa. A
impressa alternativa, de acordo com Braga (1991),
se vê como um jornalismo de oposição (...) e preenche um espaço deixado vago pelas
grandes empresas nas condições políticas dos anos 70. Além de uma face militante (de
resistência e oposição ao regime) os jornais alternativos são informativos, procurando
ultrapassar uma postura de simples suporte de uma opinião em benefício de um trabalho
mais complexo de coleta e de análise sobre a diversidade do social. Mesmo constrangida a espaços reduzidos, a imprensa alternativa não é uma imprensa marginal. Ela não é
produzida por um setor de interesses limitados da sociedade; por sua abordagem temática, ela pode ser caracterizada como ‘imprensa de interesse geral’ (BRAGA, 1991, p. 229).

É relevante destacar que o conselho editorial do Geraes era formado pelos idealizadores do jornal – Aurélio Silby, Carlos Albérico Figueiredo, George Abner, Tadeu Martins – que na época residiam
em Belo Horizonte, e pelos correspondentes de algumas das cidades no Vale do Jequitinhonha, como
Araçuaí (Luís) Almenara (Carlos Guimarães), Capelinha (João Pimenta), Diamantina (Zélia Moura), Itaobim (João Pereira), Jequitinhonha (Geraldo Félix Porto), Pedra Azul (Lodonio e Preto Souza), Rubim
(Sinésio) e Salinas (Tiburcinho). Ao longo da existência do Geraes, os correspondentes não criaram um
corpo fixo e a maioria das pessoas que ocupavam esta função eram militantes do movimento cultural e
social do Vale do Jequitinhonha, atuando na música, na literatura, em sindicatos e na política local. Tadeu Martins, em entrevista informal para esta pesquisa, esclarece que muitos correspondentes do Vale,
por medo da repressão do período ditatorial, colaboravam com o jornal, porém solicitavam que seus
nomes não fossem divulgados.
É fundamental ressaltar que o jornal declarava em suas páginas ser um veículo de produção
independente, tendo sua sobrevivência pautada na venda de assinaturas no Vale do Jequitinhonha e pelos patrocínios de algumas empresas e comerciantes regionais, como exemplo pode-se citar a empresa
1
Os jornais citados: Movimento, Em Tempo e Pasquim são jornais classificados como jornais da imprensa
alternativa, ver Afonso (1982) e Braga (1991). Estes jornais se distanciam da grande impressa e são “marcados por uma necessidade de resistência à repressão e à censura” (BRAGA, 1991, p. 235).
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Gontijo, a Casa Abel da cidade de Teófilo-Otoni, entre outros. A mesma situação de anonimato dos correspondentes pode ser encontrada em relação aos patrocinadores. De acordo com Tadeu Martins, muitos
comerciantes cooperavam financeiramente com o jornal, mas exigiam que seus nomes não fossem publicados. Além destes patrocinadores, o jornal tinha como fonte de renda os recursos advindos dos projetos
culturais realizados por ele, como as feiras de artesanato, concursos de poesia e outros.
As reportagens do momento inicial do Geraes construíram a imagem de um Vale abandonado
pelos seus governantes, enquanto a população era retratada como sujeito passivo, sem conhecimento
crítico. Assim, o jornal se propôs a exercer um papel educativo e de conscientização entre a população
marginalizada. Para isto, o propósito comunicativo do jornal Geraes foi construído de forma interativa
com seus leitores, uma vez que estes últimos ao enviar suas cartas, poesias, textos informativos e reflexivos acabaram por participar da comunidade produtora do jornal.
É importante ressaltar que a temática e a construção discursiva dos textos enviados pelos leitores comungaram da mesma estrutura textual daqueles textos produzidos pelo corpo editorial do jornal.
O apelo e o tom de denúncia e crítica às autoridades políticas e econômicas da região foram temas de
poesias, contos e cartas do leitor. Observa-se, portanto, que os leitores partilharam do mesmo imaginário
do grupo Geraes . 1
Ao optar pela interatividade com seus leitores, o Geraes criou um mecanismo de cumplicidade
que facilitou a circulação de suas representações sobre o homem do Jequitinhonha, legitimando-as desta
forma no imaginário regional, as quais passaram a ser entendidas como características que distinguiam
seus habitantes e constituíam o território em que estes residiam como único e distinto das áreas circunvizinhas. Nesse sentido, a unificação territorial do Vale sofreu forte influência da predominância da dimensão simbólica, caracterizando o que muitos geógrafos entendem como territorialidade. A territorialidade,
nesta concepção, vai além da noção de abstração analítica e se estende para a perspectiva de representação relacionada à imagem ou ao símbolo do que seja o território. Assim, o Jequitinhonha vai sendo
“construído entre o jogo do material e imaterial, funcional e simbólico” (BEZERRA, 2007, p. 38).
Isto pode ser identificado não só no discurso escrito como também em gravuras e fotografias
utilizadas pelo Geraes como forma de produzir e transmitir suas representações. Uma destas gravuras
compôs a abertura do jornal e apareceu em todas as capas. É uma figura em que os efeitos que formam
as letras assemelham-se a pedaços de madeiras compondo a palavra Geraes. O nome Geraes é complementado, ao lado esquerdo, com a caricatura de um homem retratado como o habitante característico
do meio rural, especialmente pelo traje marcado pelo uso do chapéu, costume típico do homem do meio
rural. Num primeiro momento, a imagem que ficou evidenciada é que este foi um recurso de identificação do jornal com o contexto rural, característico do Vale do Jequitinhonha, e de proximidade com seus
habitantes. Abaixo, apresentamos a figura que compôs o layout da capa do jornal Geraes:
1

Neste trabalho, o imaginário é entendido como a “faculdade de pôr ou dar-se, sob a forma de apresentação
de uma coisa, ou fazer aparecer uma imagem e uma relação que não são dadas diretamente na percepção” (LAPLANTINE e
TRINDADE, 1997, p. 24).

Além disso, a posição do homem em relação à palavra Geraes remete ao repouso, o que pode
inferir que aquele personagem descansa ou se apoia na “madeira” Geraes. Esta analogia remete a uma
prática muito comum entre os lavradores daquela região de intercalar o trabalho com alguns intervalos
em que o trabalhador, apoiado pelo cabo da enxada, interrompe suas tarefas para conversar com seus
companheiros de atividade, ou até mesmo para admirar a plantação ou algo parecido, como vemos na
Figura 1.

Figura 1: Manoel Esteves, lavrador e violeiro do município de Ponto dos Volantes,
Vale do Jequitinhonha. Fonte: acervo pessoal de Toninho Borges.

Complementando este tom de proximidade com seu objeto temático, o Geraes até os números
10 e 11 editados no ano de 1980 apresentou um Vale do Jequitinhonha vitimizado, endossando a representação que poderíamos definir como a imagem do “Vale da Miséria”, imagem ainda recorrente em
muitos meios de comunicação. As reportagens que estavam sob este construto inspiraram em seu leitor
compaixão e um sentimento de indignação para com a situação abordada. Pode-se citar como exemplo
uma das reportagens publicada na página 3 do número 0 do Geraes, no ano de 1978, intitulada “A Luta
para Sobreviver no Campo”.
A LUTA PARA SOBREVIVER NO
CAMPO

Hoje, quem passar pelo norte do Vale, vai encontrar
muita poeira pelo caminho, além de pedras de todos os
tipos e tamanhos, vegetação pobre, arbustos chupados,
secos, córregos raquíticos, gado magro, pois não há
pastagens. Os homens na sua maioria andam descalços,
chapéus na cabeça, não sei se por hábito ou para esconder a cara da miséria. [...] os habitantes das zonas rurais
são privados das mínimas condições exigidas para o ser
humano viver condignamente. [...] Os dados da miséria do Vale continuam sendo recolhidos e catalogados
pelos diversos órgãos que atuam na região, para encher

A reportagem acima transcrita traz
alguns elementos passíveis de observação
que conduzem à construção de uma representação a respeito do espaço abordado, o que
pode ser denotado pelos adjetivos e outras
construções linguísticas. A imagem construída para o leitor é que o homem do Jequitinhonha é um continuum do espaço físico,
simbolizado negativamente por carências e
ausências. A natureza é apresentada como
deformada – “vegetação pobre, arbustos chupados” – e a população também partilha dos
mesmos significados semânticos – “descalços, sem dentes”. No entanto, persistem pela
“força e resistência”. Estes dois substantivos:
“força” e “resistência”, apesar de estabelecerem uma relação positiva, não conseguem
Figura 2: Habitação do Vale do Jequitinhonha e
Bolandeira utilizada para fabricação de farinha.
Fonte: GERAES, 1978, p.3.

as gavetas e os arquivos de suas sedes, em Belo Horizonte ou Brasília. Afinal devem prestar contas das verbas que lhes são destinadas. O orçamento da Codevale
foi de 5,4 milhões de cruzeiros para o ano passado (E.
E.P 28/08/77). Que fazer com tão pouco? Nada mais
que garantir o custeio do órgão, uma espécie de Sudene
subdesenvolvida, que mantém 70% do seu pessoal em
Belo Horizonte, a uma confortável distância dos desconfortáveis problemas da região. A presença ainda de
vidas humanas é até de sorrisos nas bocas sem dentes,
depois de 3 séculos de colonização predatória e de toda
espécie de exploração é, antes de tudo, uma prova de
força e resistência.[...].

ter o mesmo potencial comunicativo das construções textuais negativas, anteriormente apresentadas.
Outro elemento que nos chama atenção no texto é a referência à Codevale. A Codevale – Comissão de Desenvolvimento para o Vale do Jequitinhonha foi um órgão estatal que ao longo da existência
do jornal estabeleceu uma relação complexa com o Geraes, sendo ora criticada e deslegitimada, ora tida
como parceira ao financiar os eventos promovidos pelo jornal, como por exemplo, o Festivale – Festival
da Cultura do Vale do Jequitinhonha. Não só nesta reportagem, mas também em várias outras e também
em outros gêneros do jornal como as entrevistas, a Codevale é retratada como inimiga ou incapaz de
promover melhorias de vida que beneficiassem a população do Vale. Além disso, a reportagem busca
criticar as incongruências do sistema de políticas públicas ao trazer ao leitor a imagem de uma população
faminta que serve como “alimento” (relatórios que enchem as gavetas) aos órgãos públicos. Ou seja, a
miséria gera dados que retroalimentam o sistema de políticas públicas.
Há, portanto, uma relação de luta e conflito estabelecida no trecho acima citado, seja entre a
Codevale e o Geraes, ou entre o habitante do Vale e a miséria. Porém, é uma luta desigual, uma vez que
o homem não consegue ou não tem como reagir e, por isso, assume uma postura de vítima e se mantém
na defensiva. Nesta perspectiva, o homem do Jequitinhonha representado no Geraes não é um agente,
mas sim um sujeito submisso e explorado pelas autoridades políticas e econômicas representadas pela
Codevale que, teoricamente, teria a função de mudar os rumos da história daquela população.
Além dos textos escritos, as reportagens também são compostas por fotos que testemunham a
veracidade daquilo que é informado, como a que apresentamos na Figura 2, acompanhando a reportagem acima transcrita.
A foto reforça a representação do Jequitinhonha como um espaço do esquecimento e do atraso,
onde os meios de produção e a forma de produzir permaneceram estagnados, o que pressupõe a necessidade de intervenção na região no sentido de promover a modernização daquele espaço. A Figura 2 retrata
uma moradia feita de pau a pique juntamente com a casa de bolandeira, espaço utilizado especialmente
para fabricação da farinha. Talvez seja interessante ressaltar que este momento é um contexto em que
politicamente o Vale do Jequitinhonha estava sendo constituído como território unificado. Até a década
de 1950, de acordo com Porto (2007), não existia o reconhecimento ou a representação do Estado em
relação à existência da região Vale do Jequitinhonha, tida como parte integrante do nordeste/norte mineiro e não como uma região específica. Porto (2007), baseando-se nos argumentos de Eduardo Ribeiro
(1993), esclarece que somente entre os anos de 1950 a 1960 é que os políticos regionais passaram a
definir a região como portadora de uma identidade própria e carente de políticas direcionadas ao desenvolvimento, o que culminou na criação da Codevale em 1964, projeto proposto na época pelo deputado
Murilo Badaró. Como se pode notar, o Geraes partilhou do discurso estatal em relação à região para
entendê-la como território excluído das benesses econômicas e, por isso, necessitada de maior intervenção dos órgãos públicos. Isto nos leva a entender que as identidades sociais, apesar de estarem ancoradas
no simbólico, são
os símbolos que compõem uma identidade, não são construções totalmente arbitrárias
ou aleatórias, eles precisam ancorar-se em referentes materiais ou, em outras palavras,
têm sempre uma fundamentação política concreta. “As marcas da identidade não estão

inscritas no real”, diz Penna, mas os elementos sobre os quais as representações de
identidade são construídas são dele selecionadas. E esta seleção, devemos salientar, está
sempre associada a determinadas estratégias sociopolíticas (BEZERRA, 2007, p. 42).

É necessário, portanto, que façamos um comentário em relação à tentativa do Geraes em abordar o Jequitinhonha como espaço marcado pela exclusão. O problema que verificamos vem no sentido
de que este discurso que se pretende portador de transformação social, acaba, por sua vez, por promover
uma despolitização dos agentes representados. Como argumenta Navarro (2008), a categoria exclusão
ou excluído é uma construção ou uma projeção por parte daquele que se sente integrado e participante
dos benefícios da sociedade em que vive, e julga, portanto, que os diferentes não têm acesso aos meios e
recursos aos quais ele tem. Desta forma, o Geraes, ao categorizar o Jequitinhonha como espaço de exclusão e se colocar como portador do propósito de transformação da mentalidade daqueles que ali residem,
ou como o próprio editorial de um dos números deixa explícito, de ser “o porta-voz” da população do
Jequitinhonha, define sua alteridade. Ou seja, o Geraes posiciona-se como grupo que possui capacidade
e consciência de denúncia dos acontecimentos, ou em outras palavras, capaz de retratar a realidade do
Jequitinhonha, já que aqueles que ali vivem são despossuídos de manifestação crítica perante a realidade.
O segundo problema que se identifica neste discurso de opressão decorre do fato de que os
eventos e formas de protesto social que este discurso pode vir a incitar ocorrem no sentido de reivindicação da possibilidade de realização dos valores e reprodução da sociedade que os marginaliza, ou seja,
a sociedade capitalista. Nesse sentido, a transformação social da qual o Geraes se diz idealizador é um
apelo pela oportunidade de ter acesso aos mecanismos de reprodução capitalista, os quais são criticados.
Ainda que se coloque como um grupo crítico, não há proposta efetiva de transformação social. As medidas que o jornal aponta como forma de transformação nada mais são que as de reprodução da ordem já
instituída, ou melhor, da inserção do Jequitinhonha no cenário econômico e político nacional. Esta constatação fica evidenciada na segunda fase do jornal que identificamos como um momento de valorização
da cultura regional, o que ocorre entre os números 10 e 11, especificamente no ano de 1980.
O objeto potencializado como elemento de transformação social - o habitante do Vale do Jequitinhonha - passa a ser apresentado então como portador de uma originalidade, de uma cultura local que
congrega elementos que denotam uma mentalidade de resistência e preservação do passado. De sujeito
passivo, marcado pela ausência de recursos econômicos, o homem do Jequitinhonha é representado
como cidadão organizado e politizado, além de ser culturalmente resistente por manter-se atrelado aos
valores tradicionais. O orgulho sertanejo passa a ser valorizado, baseado na ideia de uma vida simples,
mas direcionada por valores essenciais como a honra, o trabalho e a honestidade. As reportagens trazem
maior ênfase aos eventos de organização política dos trabalhadores em geral e eventos culturais. Ainda

que a miséria e a pobreza sejam mencionadas, os sentimentos de piedade e compaixão são negligenciados. A
reportagem1 situada na página 4 do jornal de número 10 pode servir como exemplo. Ela traz o título de “P.T. em
Turmalina”, abaixo descrita na íntegra:

1
ou ortográficos.

Ao transcrever as reportagens do Geraes, mantivemos o texto original mesmo havendo erros gramaticais

P.T. EM TURMALINA
Cansados de votarem nos candidatos da
antiga Arena, hoje PDS, que apesar das muitas
promessas, quase nada fizeram pela região, surge
então, em oposição os atuais políticos da cidade, o
movimento pela construção do Partido dos Trabalhadores – PT.
O objetivo é um só: criar um Partido que
represente de fato os interesses dos trabalhadores e
mais, que os próprios trabalhadores dirijam o Partido e sejam os próprios candidatos a vereadores,
prefeitos, deputados etc, não aceitando mais que o
seu voto seja dado para pessoas que não querem
nada com os trabalhadores ou que depois das eleições dão uma banana para todos.

Para tanto, já está criado a comissão municipal do Partido dos Trabalhadores – PT, em
Turmalina, tendo à frente os companheiros Antonio Gonçalves Ribeiro (professor), Waldemar Luiz
Miguel (dentista) e Francisco Lourenço Borges
(Funcionário Público).
Além desses companheiros, muitos outros
estão lutando pela construção do Partido, como é
o caso de Vicente Nica, posseiro de Mato Grande,
que todos da região já conhecem e, que inclusive
faz parte da direção do partido no estado de Minas
Gerais.
É isso aí companheiros, vamos construir
o PT não só em Turmalina, mas em todo o Vale do
Jequitinhonha.

Figura 3: Posseiros de Turmalina organizam o PT. Fonte: GERAES, 1980, p. 4.

Diferentemente do primeiro exemplo que analisamos, esta reportagem apresenta algumas diferenças na construção discursiva. Os atores apresentados não são anônimos, há preocupação em citar os
nomes próprios dos agentes envolvidos. Além disso, enfatizam-se personalidades que na comunidade já
têm postura de liderança, como deixa transparecer a referência a “Vicente Nica”. Também há uma preocupação em situar a posição social do sujeito – “posseiro de Mato Grande” - e o complemento – “que todos da região já conhecem” – traz para o discurso um caráter de legitimidade por parte da comunidade,

subentendendo que as pessoas da região conhecem o sujeito citado e o respeitam pela sua posição
política.
O sertanejo raquítico, extensão da natureza decadente, cede espaço para o sujeito orgânico,
politizado, construtor de sua própria história. Ao invés de continuarem vítimas da exploração política
coronelista, como afirmam reportagens anteriores, os próprios trabalhadores são trazidos para o cenário social como atores políticos. Por isso, a necessidade de continuar a depreciar a imagem dos atores
políticos já institucionalizados, como infere o comentário “nada fizeram pela população da região”. A
política surge como um mecanismo de inserção e transformação social daqueles antes marginalizados –
“os posseiros”. Porém é uma transformação que não visa à mudança das estruturas sociais, ou do modo
de reprodução que fundamenta as relações sociais capitalistas, como observa Navarro (2008) referente à
postura do MST – Movimento dos Trabalhadores Sem Terra - na atualidade.
A foto que acompanha a reportagem, representada na Figura 3, também é emblemática, pois
algumas pessoas se apresentam em postura de grito de vitória, como exemplifica um dos personagens
de camisa branca, que está com o braço erguido. Outros personagens estão com papéis em punho, numa
alusão de que o movimento é organizado e institucionalizado. Esta foto desconstrói o simbolismo do
homem passivo, marginalizado e sem esclarecimento, apresentado nas reportagens anteriores ao ano de
1980.
Paralelamente à temática de organização social e política no cenário do Vale do Jequitinhonha,
a cultura popular surge como elemento com potencial econômico a ser explorado. Esta cultura, de acordo
com Tadeu Martins, nosso informante já citado, seria a ferramenta que possibilitaria o desenvolvimento
econômico regional. Com este intuito, o Geraes idealiza em 1980 o Festivale, num primeiro momento
denominado Festival da Canção Popular do Vale do Jequitinhonha e, posteriormente, pela ampliação do
evento para outras áreas culturais, o substantivo canção é substituído pela cultura, e passa a ser conhecido como Festival da Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha. Tadeu Martins a respeito deste assunto
argumenta:
Quando criei a ideia do Festivale, quando fiz o projeto do Festivale, eu me baseei em
quatro itens que chamo correntes do desenvolvimento. Eu acho que o desenvolvimento,
ele só vem quando você atrai o desenvolvimento puxado por uma corrente que tem quatro elos, que se estiverem dispostos na ordem lógica você ajuda a desenvolver. Então,
queríamos ajudar a desenvolver o Vale. Então, a corrente que iria ajudar a desenvolver o
Vale tinha quatro elos: conhecer, gostar, defender, divulgar. Era preciso então que o Vale
se conhecesse. Conhecesse seus valores, sua história, sua geografia, seu relevo, seus
mitos, suas lendas, sua cultura, seu produto agrícola, seu produto cultural. Então começamos a trabalhar o tempo todo nisso. Demorou muito até chegar nesse conhecimento.
Quando você conhece passa a gostar, que é o segundo elo. Se você gosta, você passa a
defender. Se você defende, você passa a divulgar. E aí você vai divulgar com a razão e
com o coração. Aí você consegue desenvolver1.

Além do Festivale, o Geraes promoveu também outros eventos culturais, como feiras de artesanato, concursos de poesia, de contos e festas de munícipes ausentes nas cidades da região. A divulgação destes eventos apareceu nas reportagens e trouxe como eixo central de discussão a valorização da
1

Depoimento de Tadeu Martins, coletado por Juliana Pereira Ramalho em dezembro de 2005.

cultura e do território, como forma de persuadir o leitor a participar deles. Nestas reportagens, juntamente com as figuras veiculadas, duas concepções de cultura foram exploradas. Num primeiro momento,
prevaleceu a concepção de que a cultura popular é um mecanismo de despertar a consciência popular
para os problemas sociais. Neste ponto de vista, o artista é, portanto, o representante e porta-voz de todas
as categorias sociais do Vale: o camponês, o vaqueiro, o artesão e a juventude. Num segundo momento,
a cultura popular assumiu a função e responsabilidade pela criação da identidade regional e territorial.
O artista passou a ser representado como produtor criativo, que, por estar situado num contexto, o Vale
do Jequitinhonha, tinha o compromisso social com a realidade local. Deixou, portanto, de ser porta-voz
de uma coletividade para assumir a postura de sujeito individualizado, especialista da área cultural. E,
portanto, responsável por transmitir às próximas gerações o patrimônio cultural da região. Desta forma,
a função de ser o porta-voz foi transferida para a postura de guardião cultural.
Estas concepções podem ser analisadas a partir das reportagens que abordam a realização do
Festivale. Transcrevemos abaixo parte do texto de divulgação do I Festivale juntamente com a gravura
que o acompanha, publicada na página 8, número 10 do Geraes, no ano de 1980:
I FESTIVALE: VIDA, VALE,
VERSO E VIOLA
O potencial adormecido do Vale, de que
falávamos no número zero deste jornal,
começa a bocejar, já deixando antever
um despertar radiante. É que através do
trabalho de um grupo de jovens da região, está sendo puxado mais uma ponta
do cobertor que rebuçava a criatividade
da nossa gente, impedindo que seu canto
forte se espalhasse pelos quatro cantos do
Jequitinhonha. A arte faz o progresso cultural de um povo e, jamais deve ficar em
segundo plano, desprestigiada e despercebida no tempo. Daí a importância do
FESTIVALE, festival da canção popular
do Vale do Jequitinhonha, uma tentativa
de integração cultural da nossa região,
que faz violas, violões, sanfonas zabumbas e pratos se unirem para, junto ao artesanato do Vale, contarem a história de um
povo sofrido, mas que luta e canta. [...]

Figura 4: I Festival da Canção Popular do
Vale do Jequitinhonha.
Fonte: GERAES, 1980, p. 8.

Após o trecho transcrito, a reportagem continua com a programação do evento, a relação das
músicas classificadas para apresentação e a descrição dos patrocinadores. É relevante destacar que entre
eles encontra-se a Codevale que, anteriormente, havia sido denunciada pelo jornal como órgão de exploração da população do Jequitinhonha, principalmente por permitir a atuação de empresas de reflorestamento na região, promovendo o êxodo rural.
Mas o que mais nos interessa nessa reportagem diz respeito à visão da cultura como promotora
do progresso. Além disso, a ela é associada à imagem do novo, o que é reforçado pela Figura 4. Neste
discurso, há também uma valorização das atividades do próprio enunciador – “É que através do trabalho de um grupo de jovens da região, está sendo puxada mais uma ponta do cobertor que rebuçava a
criatividade da nossa gente”. O Geraes despontou por meio deste discurso como aquele que promove as
mudanças, ou que pelo menos abre caminho para que elas ocorram, legitimando por meio do discurso
suas ações de liderança e vanguarda.
A gravura também assume papel relevante à medida que traz a imagem de um homem que
aparenta estar tristonho ou semiacordado e ao fundo um despertar do sol, com alguns raios entremeados
pelas nuvens. Ao lado, na parede, encontramos os instrumentos relacionados ao fazer agrícola: a foice,
o martelo, o chapéu e uma botija – objeto feito de barro muito encontrado na região e muito utilizado
pelos camponeses para transporte de água. A presença destes elementos indica valorização do modo de
vida camponês, fato evidenciado se acompanharmos as outras gravuras abaixo transcritas, que ilustram
as reportagens de divulgação do II e do III Festivale.
Vê-se que na Figura 5, que acompanha o texto de divulgação do II Festivale, a imagem que o
leitor encontra é de um mundo rural em festa: o camponês ao microfone, a vaca sentada ao lado no palco
e o vaqueiro com seu traje típico empunhando o violão. O público que assiste à apresentação também
está caricaturado como representantes do meio rural, a começar pela presença de homens trajando chapéus e outro personagem montado em um burro.

Figura 5: II Festivale. Fonte: GERAES, 1981, p. 8.

A Figura 6 permite que o leitor construa uma analogia da música com o trabalho do agricultor,
pois a partir das marcas do arado as notas musicais vão sendo construídas, ou seja, do trabalho camponês
advém a cultura musical.

Figura 6: III Festivale. Fonte: GERAES, 1982, p. 8.

A partir do IV Festivale, as gravuras são substituídas pelas fotografias que retratam momentos
do evento, como se pode observar nas Figuras 7, 8 e 9, correspondem especificamente aos textos de divulgação do IV, V e VI Festivale.

Figura 7: IV Festivale.
Fonte: GERAES, 1983, p. 8.

Figura 8: V Festivale. Fonte: GERAES, 1984, p. 1.

Figura 9: VI Festivale. Fonte: GERAES, 1985, p. 3.

O elemento rural desaparece das imagens e a cultura, apesar de ainda ser retratada nos textos
como manifestação popular, vai se desvinculando da ruralidade agrícola para se agregar à concepção de
originalidade popular. O que se valoriza a partir deste momento é a cultura popular e não mais a cultura
do camponês ou do vaqueiro. Talvez este fenômeno possa também ser explicado pela necessidade de
construção de uma cultura regional que não estivesse restrita apenas ao meio rural, mas também às cidades, já que grande parte dos eventos promovidos pelo jornal Geraes ocorriam no meio urbano do Vale,
especialmente o Festivale. Era preciso diluir o rural em algo que fosse emergente de todos aqueles que
habitavam o Jequitinhonha.
Juntamente com estes fatores, vê-se a vinculação do Geraes com grupos econômicos antes
criticados, como a Codevale, a Acesita e outros órgãos governamentais que patrocinaram os eventos,
principalmente o Festivale. Estes fatos acabaram por provocar mudanças na comunidade discursiva do
Geraes e, consequentemente, no modo de representação ou construção do imaginário coletivo.
Vale ressaltar também, como já mencionado no texto, que a representação política do Jequitinhonha como espaço unificado era recente neste período, datando do fim da década de 50 e início dos
anos 60. No entanto, se o Estado entendia o Jequitinhonha como espaço definido por características
econômicas, o Geraes buscou outros mecanismos para construção da identidade regional, ressaltando
a cultura como elemento capaz de dar ao território do Jequitinhonha uma identidade social e cultural.
Esta identidade foi formada a partir de um processo de abstração em que a realidade expressa por um
conjunto de imagens instituiu simbolicamente o Vale do Jequitinhonha, o que se traduziu no discurso,
nas gravuras e nas fotografias veiculadas pelo Geraes e partilhadas por seus leitores. Isto resultou num
sistema de “ideias-imagens de representação coletiva” (PESAVENTO, 1995, p. 16), que estabeleceu a
identidade do “jequitinhonhês1” . A realidade do Jequitinhonha, nesse sentido, não esteve atrelada apenas ao concreto, mas deve ser vista por um prisma ampliado, em que o que se pensou ou desejou que
acontecesse também foi uma forma de conceber esta realidade.
Considerações Finais
Pensando tanto nas representações construídas pelo Geraes a respeito do território e do homem
do Jequitinhonha quanto em relação ao papel da cultura no cotidiano das pessoas, uma questão que fica
evidente é a imagem do Vale do Jequitinhonha como região rural. No entanto, este rural sofre mudanças
que podemos identificar como divididas em dois momentos: num primeiro momento, seu significado é
sinônimo de agrícola, por isso o culto ao lavrador, ao vaqueiro, ao movimento sindical dos trabalhadores
rurais. Posteriormente, entre os anos 1983-1985, as figuras emblemáticas do primeiro momento já não
são mais evidenciadas, a ruralidade se diluiu em simplicidade e originalidade, manifestações artísticas
“genuínas” do povo, o que deu sentido à identificação do homem com seu espaço geográfico. Assim,
o rural deixou de estar atrelado a um espaço físico e tornou-se um habitus social, caracterizando o que
muitos estudiosos entendem como uma cultura híbrida característica das novas territorialidades. Ou seja,
“o hibridismo reapresenta um processo de produção de espaços, feitos territórios, em um movimento de
vir a ser e de perpétua transgressão (criação)” (RUA, 2006, p. 89).
1
O termo jequitinhonhês foi retirado do poema de Tadeu Martins intitulado “Jequitinhonhês – o dialeto do
Vale. In :Jogando Conversa Fora. Belo Horizonte: Ler para Ser, 2004

Pode-se inferir que a identidade do Jequitinhonha é construída a partir de um ethos de ruralidade ampliado (valorização dos grupos folclóricos, principalmente folia de reis, congado, batuque – grupos
de tradição rural não mais para ser representativo de alguns grupos, mas de todos aqueles que habitam a
região). O rural na qualidade de espaço físico desapareceu do discurso regional, mas as ideias e imagens
utilizadas como referentes fizeram analogia ao modo de viver característico daqueles que habitavam o
espaço rural, portanto o Jequitinhonha tornou-se o espaço do híbrido. É importante lembrar que naquela
época o país estava vivenciando o contexto de transição política e os discursos de dominação e exploração foram esvaziados. Por outro lado, foi necessário que se transformasse a cultura popular em um produto que conquistasse o mercado, por isso o selo regional surgiu como elemento importante. E a figura
caricaturada do trabalhador rural deu espaço a um novo homem, o “jequitinhonhês”.
Pensar sobre a prática social do Geraes nos leva a concluir que as representações construídas
pela veiculação das diversas imagens do Jequitinhonha não tiveram um alcance no sentido de promover
mudanças na estrutura social, mas cumpriu o papel de agregar seus leitores em torno de um sentimento
de unificação e identificação, ajudando a modelar a identidade do Vale do Jequitinhonha. Ao construir
esta identidade, o jornal também contribuiu para a construção da imagem romântica do Vale, o que
talvez constitua uma tentativa de afastamento da imagem negativa do Jequitinhonha como “bolsão da
miséria”, “Vale da fome” ou “Vale das viúvas de marido vivo”. No entanto, esta visão idílica, apesar de
não ter promovido transformações estruturais, possibilitou maior inclusão de alguns grupos na ordem já
existente, como o grupo dos artistas que conquistaram espaço na mídia, como expoentes de uma “cultura
de raiz”.
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