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RESUMO 

 
As comunidades remanescentes quilombolas brasileiras vivenciam um alto nível de 

vulnerabilidade socioeconômica, sendo invisibilizadas pela hegemonia da sociedade moderna 

e, por isso, às margens das políticas públicas. Trata-se de uma herança histórica vinculada ao 

processo de escravização dos negros africanos no período colonial e a todo o preconceito 

erguido pela sociedade branca e europeia nesse período. A identidade de tais grupos está 

fortemente vinculada ao sentido de territorialidade, dada sua histórica presença nos lugares 

onde ainda habitam, mas também face à experiência contemporânea de expropriação desses 

espaços pelo modelo econômico dominante. A presente pesquisa desenvolveu-se a partir 

dessas questões com o objetivo de interpretar e representar a geograficidade histórico-

vivencial quilombola. Foram realizados quatro estudos de caso em quatro quilombos 

remanescentes autodeclarados no município de Ouro Verde de Minas, Vale do Mucuri, 

nordeste do Estado de Minas Gerais. A Geografia Humanista e Cultural auxiliou nas 

principais discussões conceituais desta pesquisa, principalmente no tocante à compreensão e 

aplicação dos conceitos de espaço, paisagem, lugar e território. As paisagens e os espaços que 

integravam e integram o cotidiano quilombola, transformando-se em lugares, favoreceram o 

estabelecimento de uma unidade territorial. O desenvolvimento do trabalho só foi possível 

graças a um conjunto de orientações metodológicas baseado na fenomenologia, na história 

oral e na observação participante que permitiu a elaboração de um mapeamento dos 

geossímbolos quilombolas a fim de divulgar e de valorizar a cultura quilombola. 

Geossímbolos com alto valor de representação foram encontrados, a exemplo dos 

afloramentos graníticos da região, bem como o uso de elementos naturais como topônimos. 

Fotografias e mapas formam o conjunto de representações quilombolas elaborados durante a 

pesquisa e se integram ao texto. Foi realizada, também, uma reflexão sobre as práticas e as 

possibilidades de uso do geoturismo e do turismo cultural nos quilombos para o 

desenvolvimento local.  

 

 

Palavras chave: Comunidades quilombolas, Ouro Verde de Minas, Geograficidade, 

Paisagens, Geossímbolos.   

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
The remaining Brazilian quilombola communities experience a high degree of socioeconomic 

vulnerability, shadowed by the hegemony of modern society and, therefore, marginalized by 

public policies. It is a historical heritage linked to the process of enslavement of black 

Africans in the colonial period and all prejudice raised by the European white society in that 

period. The identity of such groups is strongly linked to the sense of territoriality, given its 

historic presence in places where they still live, but also face the contemporary experience of 

space expropriation by the dominant economic model. This research was developed from 

these facts in order to interpret and represent the historical and experiential quilombola 

geograficity. The author conducted four case studies in self-declared remaining quilombos in 

Ouro Verde de Minas, Mucuri Valley, northeast of Minas Gerais State. The Humanist and 

Cultural Geography served as basis for major conceptual discussions in this research, 

especially regarding the understanding and application of concepts such as landscape, space, 

place and territory. The landscapes and spaces that formed and still form part of the daily life 

of the communities became places supporting the establishment of a territorial unit. The 

development of this research was only possible due to a set of methodological guidelines 

based on phenomenology, oral history and participant observation that enabled the 

development of quilombola’s geosymbols mapping in order to disseminate and value the 

culture of these communities. High value degree of geosymbols were were found, especially 

those related to the granite outcrops of the region as well as the use of natural elements as 

toponyms. Photographs and maps form the set of quilombola representations elaborated 

during the research, also make the current text version. The author also sought to understand 

the practices and possibilities of use of geotourism and cultural tourism in the communities 

for local development. 

 

 

 

Keywords: Quilombola communities, Ouro Verde de Minas, Geograficity, Landscapes, 

Geosymbols. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Breves reflexões sobre as temáticas da pesquisa  

 

A temática central desta pesquisa aborda as comunidades remanescentes quilombolas 

no Brasil, cujo estudo de caso é no município de Ouro Verde de Minas (Minas Gerais), 

localizado a nordeste da capital do estado, Belo Horizonte e distante cerca de 490 km. Nessa 

localidade, encontram-se cinco comunidades que se autodeclararam como quilombolas e que, 

atualmente, reivindicam seus direitos territoriais junto aos poderes públicos.  

O conceito de quilombola já ganhou diferentes significados, de diferentes campos do 

conhecimento, desde a colonização portuguesa no Brasil e mesmo após a independência 

política brasileira, até a contemporaneidade. Um estudo sobre a questão quilombola 

fundamenta-se em discussões políticas, econômicas, sociais, antropológicas, históricas e 

geográficas, entre outras. Dessa forma, trata-se de uma temática de grande amplitude 

conceitual. A bibliografia disponível sobre o que de fato representou historicamente essas 

comunidades é vasta, grande parte produzida por historiadores e antropólogos. A bibliografia 

sobre o que elas representam na contemporaneidade é ainda tímida e carente de uma reflexão 

mais aprofundada para melhor compreensão destas organizações comunitárias (GOMES, 

2012).  

Diferentes nomenclaturas já foram criadas e utilizadas para identificar esses coletivos 

de escravos que se rebelaram e criaram comunidades durante a colonização, assim como para 

os remanescentes que, na contemporaneidade, também vivem em comunidades, na sua 

maioria, localizadas no espaço rural. Na América espanhola podemos destacar os nomes 

palenques e cumbes; na inglesa: marroons; na francesa: grand Maroonage; no Brasil: 

quilombos e mocambos. Sua população, comumente chamada de quilombolas, calhambolas 

ou mocambeiros embrenharam-se por matas, colinas e vales, locais quase inacessíveis, e 

assim, puderam desenvolver suas práticas tradicionais, culturais e sociais, adequando-as à 

nova realidade de recém libertos (KLEIN, 1987). Em estágios iniciais ou mesmo na luta 

contra os colonizadores, muitos grupos se valeram do conhecimento que tinham do terreno 

para resistirem. Em Cuba e na Jamaica, por exemplo, a paisagem abundante em cavernas e 

água subterrânea (o carste) foi praticamente decisiva para o estabelecimento destas 

comunidades (TRAVASSOS, 2012). 

O território quilombola atual está repleto de marcas físicas e simbólicas da cultura 

negra de origem africana, com um forte sincretismo, formando a cultura brasileira, que 
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moldura a paisagem destes locais, muitas vezes, ainda precários de infraestrutura básica de 

sobrevivência.  

A questão quilombola está imbricada na questão da terra no Brasil e, portanto, nos 

conflitos que se desenvolveram e ainda se desenvolvem devido ao processo histórico de 

formação de grandes latifúndios no território brasileiro. A luta contemporânea das 

comunidades quilombolas pelo reconhecimento de seus direitos territoriais, segundo a cartilha 

do Programa Brasil Quilombola
1
, nasceu do fracasso

2
 da realidade jurídica estabelecida, 

iniciada em 1850, pela Lei das Terras, que moldou a sociedade brasileira na perspectiva da 

propriedade privada de terras. Essa lei teve como um dos objetivos o impedimento do acesso 

à terra aos futuros ex-escravos negros, não permitindo que esses se transformassem em 

cidadãos plenos e que tivessem mobilidade social para deixar a condição de pobreza definida 

historicamente pela escravidão (BRASIL, 2004).  

Muitas comunidades formaram-se antes da abolição da escravidão
3
, outras tantas 

depois, algumas com o mesmo objetivo de tentar uma forma de viver em liberdade, outras 

provenientes da falência de alguns proprietários de terras ou, até mesmo, provenientes de 

doações de terras de algumas instituições, como a Igreja Católica. Um exemplo é analisado 

por Leite (2004), que demonstrou, em seu laudo pericial sobre a comunidade de Casca, 

município de Mostardas (RS), que os escravos receberam de seus patrões um testamento da 

doação das terras em que trabalhavam. Cerca de 400 negros que lá moravam possuíam os 

documentos de doação desde 1826. Entretanto, até hoje não se transformaram em títulos 

vitalícios expedidos pelas autoridades competentes.  

Esses adensamentos comunitários são marcados pela predominante presença negra, 

porém a heterogeneidade é bem marcante, existindo, também, brancos e indígenas que se 

inter-relacionaram e se inter-relacionam com a maioria negra e com o lugar. Mesmo após o 

estabelecimento da Lei Áurea, a segregação racial e a impossibilidade de acesso a terras para 

os negros permaneceram inalterados. Tal fato se reflete até os dias atuais na configuração 

territorial segregada e na pobreza encontrada, o que equivale a afirmar que a situação de 

vulnerabilidade social que as comunidades remanescentes de quilombos vivem foi produzida 

historicamente e espacialmente.              

                                                 
1
 O Programa Brasil Quilombola foi criado em 2004, pelo Governo Federal e agrupa ações voltadas para as 

comunidades quilombolas em várias áreas: acesso a terra, educação, saúde, saneamento básico, eletrificação, 

geração de rendas e outros.  
2
 A Lei de Terras tinha como objetivo a marginalização dos negros na questão do acesso a terra. Do ponto de 

vista desse objetivo a referida lei teve êxito. Entretanto, a partir do ponto de vista dos negros e da justiça social, a 

lei foi um fracasso. 
3
 Definida pela Lei Áurea (Lei Imperial n.º 3.353), sancionada em 13 de maio de 1888.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/13_de_maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1888
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Na contemporaneidade, a situação de hostilidade e de expulsão de terras, que gera 

conflitos entre remanescentes quilombolas e latifundiários permanece e se agrava em algumas 

regiões. Portanto, percebe-se que os conflitos agrários brasileiros nunca cessaram, apesar do 

avanço de direitos conquistados com muita dificuldade. Em Minas Gerais, destaca-se o caso 

da Comunidade Quilombola de Brejo dos Crioulos
4
, onde existe uma guerra declarada entre 

fazendeiros e lideranças da comunidade, mesmo após a assinatura de um Decreto
5
 pelo atual 

Governo Federal (2010 - 2014). Tal decreto determina, para fins de interesse social, as 

desapropriações de imóveis rurais abrangidos por esse território quilombola. Ressalta-se que 

não somente as comunidades quilombolas estão nesta situação, mas inúmeras outras 

comunidades tradicionais rurais.     

Há, também, outra complexa discussão que envolve os conceitos de desenvolvimento 

econômico, de preservação ambiental e de povos tradicionais. Hidrelétricas, ferrovias, 

rodovias, portos, transposições de rios ou qualquer outro empreendimento de grande porte, 

sobretudo de cunho empresarial, tem gerado incompatibilidade de interesses. Há exemplos no 

Agreste Paraibano, como o da Comunidade de Caiana (município de Alagoa Grande) onde a 

construção de uma barragem nas imediações da comunidade pelo Programa de Aceleração do 

Crescimento
6
 praticamente inviabilizou a demarcação e a titulação de uma área incluída no 

memorial descritivo feito pelo serviço de regularização de Territórios Quilombolas do 

INCRA-PB (RODRIGUES, 2011).  

Destaca-se que a questão quilombola engloba o conceito de território, que é uma 

importante categoria para o estudo da Geografia. A primeira imagem que se costuma pensar 

quando se trata da ideia de território é a do Estado-Nação que, na modernidade, constitui um 

território que funciona como a base material de um povo que se identifica por símbolos e por 

signos, por uma história nacional, por uma língua, por uma cultura e, também, pelo próprio 

espaço geográfico delimitado por fronteiras. Entretanto, há diversas formas de territorialidade 

que se expressam nos espaços tanto no tecido urbano, quanto nos espaços rurais, que não 

correspondem ao território político-administrativo governamental.  

Sendo assim, destaca-se que a apropriação do território por parte dos quilombolas foi 

e ainda é permeada pelos saberes tradicionais. Estes são constituídos pelas experiências 

                                                 
4
 Municípios São Joãoo da Ponte; Verdelândia e Varzelândia. Estimativa de 500 famílias. Dimensão territorial de 

17.302,6057 hectares. Comissão Pro Índio de São Paulo. www.cpisp.org.br/terras; Jornal Hoje em Dia nº 8.236 

do dia 12/06/2011; Nota pública da Comissão Pastoral da Terra do dia 22 de agosto de 2011. 
5
 Decreto de 29 de setembro 2011. Ver: http://quilombos.wordpress.com/2007/12/27/brejo-dos-crioulos-tem-

portaria-do-rtid-publicada/  
6
 O Programa de Aceleração do Crescimento (mais conhecido como PAC), lançado em 28 de janeiro de 2007, é 

um programa do governo federal brasileiro que engloba um conjunto de políticas econômicas, planejadas para os 

quatro anos seguintes, e que tem como objetivo acelerar o crescimento econômico do Brasil.  

http://www.cpisp.org.br/terras
http://quilombos.wordpress.com/2007/12/27/brejo-dos-crioulos-tem-portaria-do-rtid-publicada/
http://quilombos.wordpress.com/2007/12/27/brejo-dos-crioulos-tem-portaria-do-rtid-publicada/
http://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_janeiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica_econ%C3%B4mica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crescimento_econ%C3%B4mico
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cotidianas dos sujeitos e, ao mesmo tempo, tais sujeitos fundamentam-se nesses saberes para 

produzir suas relações cotidianas. São leituras do mundo produzidas nas relações dos sujeitos 

com os lugares, que remetem à familiaridade, aos laços afetivos, às vivências cotidianas 

comuns, à prática do viver. Nessa perspectiva, “[...] a expropriação [do território] passa a 

limitar a transmissão de saberes seculares, nascidos da interação dessa sociedade com o meio 

onde vive” (FERREIRA, 2006, p.77). Assim, o reconhecimento oficial do território passa a 

ser uma batalha das comunidades remanescentes de quilombos, que também pretendem lutar 

pelos saberes tradicionais que os identificam. “Reviver os saberes é reviver o território” 

(FERREIRA, 2006, p.77). Território de direito, pois é o lugar de vivência cotidiana e o lugar 

de produção dos saberes.  

Os quilombolas se identificam e interagem com o seu território, criando 

familiaridade, história comum, sabedoria popular, além da própria produção agrícola. É 

importante destacar que a relação cultural com a terra não se trata de uma relação 

mercadológica, pois, a terra não é concebida como mercadoria que precisa de recibo de 

compra e venda ou da titularidade do imóvel. Dessa forma, não se tem registro de que houve a 

preocupação de possuir documentos referentes ao território das comunidades, fato que abriu 

precedentes para as expulsões asseguradas pela lei da propriedade privada da terra e pela 

impunidade diante da grilagem e a consequente criação de conflitos. 

Historicamente essa preocupação com a titulação da terra das comunidades é muito 

nova e passou a existir numa tentativa de manutenção do território por meio do seu 

reconhecimento legal. Atualmente existem diversos casos de famílias que conseguiram 

adquirir mais terras por meio da compra de algum fazendeiro local, mostrando, assim, a 

recente preocupação com a necessidade de mais espaço para práticas agrícolas e para 

manifestações culturais.      

Como a questão quilombola é atravessada pela pobreza, este passa a ser um tema de 

interesse desta pesquisa, também devido à inserção do autor em projetos institucionais do 

estado de Minas Gerais, que buscam a redução da pobreza em áreas rurais.   

Instituições das mais variadas origens e funções ainda permanecem angustiadas 

perante uma sensação de impotência, visto que se vive, na contemporaneidade, o que pode ser 

denominado como a Era da alta tecnologia da informação, da nano, da bio e da 

geotecnologia. Entretanto, toda técnica e toda a tecnologia moderna não foram suficientes 

para alterar situações de pobreza, acabando por ratificá-las. Alguns autores mais críticos desta 

temática conceitual da pobreza analisam que avanços do neoliberalismo nas últimas décadas 
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agravaram a situação e trouxeram um novo segmento ao chamado Estado do Bem-estar 

social. Os sem “direitos a direitos” (VIEIRA, 2001 apud SOUZA; FURTADO, 2004).  

Conceituar a palavra pobreza pode levar a inúmeros caminhos diferenciados de 

análise. Para elaborar tais análises, pode-se “[...] levar em conta algum ‘juízo de valor’
7
, em 

termos relativos ou absolutos.” Também é possível estudar “[...] do ponto de vista econômico 

ou incorporando aspectos não-econômicos” ou, ainda, o conceito pode ser abordado “[...]de 

forma dependente ou não da estrutura sócio-política”(SEN, 1988 apud CRESPO; 

GUROVITZ, 2000, p.3). Há ainda a visão dos próprios grupos excluídos: o que eles 

consideram como ser pobre?     

A compreensão das causas e dos pontos determinantes da pobreza são fatores 

importantes na discussão desta temática e não pode estar dissociada de uma análise e reflexão 

mais ampla. Dentre algumas observações feitas pelo IICA
8
 (2006) para a explicação do 

relativo insucesso das políticas públicas no combate a pobreza, a mais notória deixa claro que 

não é possível extirpar esse problema de forma significativa sem alterar profundamente as 

estruturas do sistema político e econômico vigente. Não existe solução para a exclusão social 

apenas em nível local, pois, os fatores determinantes são de origem nacional e global. Um 

impacto de maior envergadura depende de ações articuladas em diferentes frentes que 

envolvam instituições distintas e altos aportes financeiros para a melhoria da educação, da 

capacitação profissional, da infraestrutura, do transporte, do saneamento, da saúde, da 

diminuição da criminalidade, etc. 

Utilizar uma abordagem unidimensional, calcada na quantificação da renda, por 

exemplo, não pode ser o único parâmetro na análise do conceito de pobreza e tão pouco pode 

definir a sua possível erradicação ou diminuição. Amartya Sem (1988) propõe uma 

interpretação da pobreza que considera a sua multidimensionalidade, já que não é possível 

pensar na pobreza e nas suas manifestações de uma forma homogênea, apesar de haver 

situações que igualam populações de diferentes lugares quanto à pobreza, como, por exemplo, 

a questão da segurança alimentar.  

Observando o atual cenário brasileiro, pode-se perceber que a maioria das políticas 

públicas empreendidas é de caráter desconcentrado, o que não pode ser confundido com a 

ideia de descentralização. Para Souza e Furtado (2004), desconcentração significa distribuir a 

                                                 
7
 Trata-se de uma visão subjetiva, abstrata, do indivíduo, acerca do que deveria ser um grau suficiente de 

satisfação de necessidades, ou do que deveria ser um nível de privação normalmente suportável. Ver Crespo; 

Gurovitz (2000). 
8
 IICA – Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. Organismo especializado em agricultura e 

bem estar rural do Sistema Interamericano (MIRANDA; COSTA, 2006).  
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responsabilidade executiva sem a transferência de autoridade e autonomia decisória. Quando 

se transfere responsabilidade e poder, tem-se a descentralização. Não há políticas universais, 

diferenciadas e afirmativas e, por isso, há importantes críticas quanto às políticas aplicadas, já 

que, muitas vezes, não resolvem a questão em sua essência.  

Diante das variadas escalas de populações excluídas socialmente, existe uma 

diferenciação dos conceitos de pobreza e de indigente (miserável) e cada parâmetro deve ser 

pensado de forma distinta quando há atuação política para a redução dessas calamidades 

sociais. Embora haja inúmeros relatórios oficiais e notícias sobre a diminuição da pobreza 

brasileira, que indicam o aumento dos três índices que compõem o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) – esperança de vida, escolaridade e renda – ainda é possível 

constatar grandes disparidades socioeconômicas no Brasil, sobretudo com a observação da 

segregação espacial, que se escancara nas paisagens urbanas e rurais.      

A história da ocupação e da formação do território brasileiro, desde a chegada dos 

portugueses, esteve e ainda está imbricada na produção de uma população mestiça. De raízes 

indígenas, as populações que já habitavam as regiões que foram transformadas em território 

português, foram acrescidas de negros africanos e de brancos europeus. Entretanto, esses 

acréscimos não ocorreram de forma pacífica. Primeiramente, há uma enorme dívida com as 

nações indígenas, que, muitas vezes, não são reconhecidas pelo restante da população 

brasileira, que continua, portanto, a excluí-las. As histórias das aldeias indígenas e 

comunidades afro-brasileiras são, na sua quase totalidade, bem semelhantes: repletas de dores, 

de lutas, de perdas e de invisibilidade social sendo, portanto, marcadas pela pobreza.  

Como solucionar a ainda existente pobreza extrema? Existe alguma solução rápida e 

viável? O objetivo político dos programas oficiais é, realmente, a erradicação da pobreza? 

Essas perguntas já foram debatidas inúmeras vezes por autoridades, por especialistas, por 

professores e, de uma forma geral, por toda a sociedade. Grandes recursos financeiros são 

emprestados ou doados para campanhas, para projetos e para instituições que se propõem a 

desempenhar essa função de reduzir, mesmo que momentaneamente, as misérias de um 

determinado grupo.  

Os planejamentos realizados nos governos atuais costumam ser uma mera ação para 

moderar a intensidade e a gravidade da pobreza (IICA, 2006). Qual o real envolvimento que 

desejamos frente a essas populações excluídas? Toda essa discussão da pobreza está 

diretamente relacionada com os processos de desteritorializações de inúmeras comunidades, o 

que leva também a uma constante ameaça de perda da identidade, que é pautada no território.  
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Um possível instrumento que pode auxiliar nestes questionamentos é o estudo das 

paisagens em conjunto com as práticas de Geoturismo e Turismo Cultural. O Ecoturismo é 

uma prática que engloba as rochas e as formas de relevo, embora o que mais chame a atenção 

dos turistas sejam os atrativos da fauna e da flora. Por essa razão, a paisagem é percebida de 

forma fragmentada. Já o termo Geoturismo pode ser considerado um ramo do turismo que 

surgiu na Inglaterra (HOSE, 1995), com o intuito de facilitar a linguagem para turistas a 

respeito dos conceitos geomorfológicos aliados aos contextos culturais da paisagem.  

Pensar na proteção dos espaços físicos, valorizados e que ainda possuam vasta 

história no imaginário dos moradores de comunidades quilombolas, como a de Ouro Verde de 

Minas, pode contribuir para a valorização da cultura negra, da paisagem e de seus 

geossímbolos. 

 

 

1.2.  Relevâncias e Objetivos 

 

Em um primeiro momento, é importante destacar que o autor desta pesquisa trabalha 

há cinco anos na Coordenação do Projeto de Combate à Pobreza Rural do Estado de Minas 

Gerais - PCPR
9
. Dentre as experiências vivenciadas, estão trabalhos técnicos e científicos 

realizados com indígenas e comunidades quilombolas presentes na região de atuação do 

projeto. Dessa forma, um importante ponto de partida desta pesquisa se fundamenta na 

observação participante em função da experiência profissional que também deu origem ao 

trabalho de conclusão de curso, na graduação em Geografia na PUC-Minas
10

. Essa dissertação 

é, portanto, o aprofundamento de uma reflexão iniciada na graduação e amadurecida na pós-

graduação.  

A decisão por pesquisar, de forma mais aprofundada, as comunidades quilombolas, 

se fez relevante devido à ausência de planos específicos voltados para o auxílio deste grupo 

social pelo Banco Mundial
11

 e pelo Governo de Minas Gerais. Essa ausência foi constatada 

                                                 
9
 Projeto Vinculado à Secretaria de Estado para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do 

Norte de Minas (SEDVAN) e desenvolvido pelo Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas 

Gerais (IDENE). 
10

Título: Dinâmica Socioterritorial da Comunidade Quilombola Água Preta de Cima. Orientadora: Professora 

Malba Tahan Barbosa – Dezembro 2009. PUC – Minas.  
11

 Acordo de Empréstimo 7239-BR. Dentre as inúmeras Políticas Operacionais do Banco Mundial, a de número 

10.1, obriga a implantação de um do Plano de Participação dos Povos Indígenas, no qual o autor desta pesquisa 

foi responsável pela produção técnica e gestão.  
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em 2009, durante a renovação do empréstimo do PCPR junto ao referido banco, para mais 

dois anos (2010 e 2011).  

Na primeira fase de implantação do PCPR, do total de aproximadamente 253 

comunidades nas regiões norte e nordeste de Minas Gerais, menos de 10% recebeu algum 

recurso para implantação de projetos, seja de infraestrutura, de parte social ou produtiva. 

Portanto, os remanescentes de quilombos ficaram fora dessas ações públicas quando 

considerados culturalmente, socialmente e espacialmente. Dessa forma, a temática quilombola 

se torna fundamental já que, como defendido anteriormente, a questão da pobreza não pode 

ser tratada de forma homogênea ou igualada economicamente.  

Para revelar uma ideia da dimensão territorial e populacional das comunidades 

tradicionais brasileiras, o professor Aderval Costa Filho (2011), demonstrou em uma 

palestra
12

 alguns números relacionados às populações que tiveram que enfrentar uma grande 

luta para conquista territorial. Diante da grande diversidade cultural existente no Brasil, 

contando com mais de 225 etnias indígenas, a população contabilizou 817 mil habitantes 

declarados como índios (IBGE, 2010), que ocupam uma área de cerca de 110 milhões de 

hectares. Os seringueiros e os castanheiros representam quase 38 mil habitantes em uma área 

de aproximadamente 20 milhões de hectares. As quebradeiras de coco de babaçu, 

provenientes dos estados do Maranhão, Tocantins, Pará e Piauí, (aproximadamente dois 

milhões de habitantes), ainda reivindicam territórios nos seus quase 18 milhões de hectares. Já 

os reconhecidos como quilombolas representam, aproximadamente, dois milhões de 

habitantes em uma área estimada de 30 milhões de hectares (3,5% do território brasileiro).  

As políticas de demarcações territoriais dos indígenas já tiveram grandes avanços, 

apesar de ainda serem incipientes perto da dívida histórica que o Estado possui com eles. No 

caso da causa quilombola, nota-se que ainda existe uma maior negligência. As políticas 

públicas de reconhecimento das comunidades remanescentes de quilombos são muito recentes 

na história do Brasil. O direito a terra, por exemplo, data da Constituição de 1988 e recebeu 

novos adendos desde então. A última década é tida como um marco no avanço do 

reconhecimento dos direitos dos afrodescendentes pelo Estado brasileiro, mas, de fato, o que 

se percebe é que esses direitos não são respeitados, na maioria das vezes, pelos próprios 

governos. Tal fato gera enormes descontentamentos e brigas políticas nas três esferas públicas 

brasileiras, assim como na sociedade civil.  

                                                 
12

 Palestra proferida pelo Professor Aderval Costa Filho com o título de Oficina de Balizamento Teórico – 

Conceitual e parâmetros de atuação Junto aos Povos e Comunidades Tradicionais. Local: Emater Belo Horizonte 

- 2011.  
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A falta de consciência e de sensibilização dos homens públicos no trato dessa 

questão é ainda muito grande. Os constantes problemas burocráticos e as suspeitas de desvios 

de verbas também estão presentes. A falta de recursos humanos preparado para lidar com um 

dos segmentos mais carentes da população brasileira, aliado a falta de interlocução de órgãos 

federativos, de diferentes esferas, prejudica quaisquer avanços que visam à melhoria das 

condições de vida nestas localidades (MINÉ, 2012).    

Observando os municípios com presença de territórios quilombolas no estado de 

Minas Gerais na atualidade (MAPA 1), fica clara a grande concentração dos adensamentos 

negros na parte setentrional. Os dados do IBGE e da FJP
13

 nos apontam para uma das regiões 

mais pobres do estado, onde a estiagem e a seca castigam as comunidades rurais e onde casos 

de concentração de terras são altíssimos. 

Pode-se observar, neste mapeamento, o grande número de agrupamentos de negros 

que passaram a se autodeclarar como quilombolas, devido a políticas públicas afirmativas 

implantadas nestes últimos anos no Brasil. Muitas dessas comunidades chegavam a negar a 

sua descendência de escravos, a fim de evitar preconceitos ou retaliações. O 

autorreconhecimento destas comunidades é um fator relevante no processo de resgate e de 

valorização da cultura negra brasileira. 

 

MAPA 1 - Municípios de Minas Gerais com Territórios Quilombolas Conhecidos (2000 – 2012). 

 
Elaboração: ANTONINO, 2012. Fonte: ANJOS, 1999; 2006; CEDEFES, 2007. 

                                                 
13

 Ver Índice de Desenvolvimento Humano-Municipal / IDH-M – Fundação João Pinheiro – 2000a. 
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Uma leitura que podemos realizar a respeito do mapa de IDH-M
14

 de Minas Gerais 

(MAPA 2) é a  correlação com a mesma região onde se concentram o maior número de 

comunidades remanescentes. A região do norte e nordeste do estado possuem os menores 

índices de educação, longevidade e renda. 

 

MAPA 2 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal do estado de Minas Gerais. 

 
Elaboração: ANTONINO, 2012. Fonte: Atlas de D.H Brasil. PNUD. 2003. 

 

Segundo informações da Comissão Pró Índio de São Paulo
15

, são conhecidas mais de 

quatrocentas comunidades remanescentes de quilombos em Minas Gerais, das quais menos da 

metade é reconhecida pela Fundação Cultural Palmares
16

 e apenas uma comunidade nesse 

estado possui a titulação de suas terras. Localizada no Município de Leme do Prado, Vale do 

Jequitinhonha, a comunidade de Porto Corís recebeu a titulação pelo fato de suas antigas 

terras terem sido alagadas pela usina hidrelétrica de Irapé. Portanto, verificamos na única 

                                                 
14

 IDH-M – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. O IDHM é uma adaptação do IDH, que, criado pela 

ONU para avaliar o nível de desenvolvimento humano entre os países, sintetiza o nível de sucesso atingido pela 

sociedade no atendimento a três necessidades básicas universais do ser humano: educação, longevidade e renda 

(FJP, 2010). 
15

 A organização não governamental Comissão Pró-Índio de São Paulo foi fundada em 1978 por um grupo de 

antropólogos, advogados, médicos, jornalistas e estudantes para defender os direitos dos povos indígenas e 

quilombolas para garantir seus direitos territoriais, culturais e políticos.  
16

 A Fundação Cultural Palmares é uma entidade pública brasileira vinculada ao Ministério da Cultura, instituída 

pela Lei Federal nº 7.668, de 22 de agosto de 1988. Compete à Fundação Cultural Palmares iniciar, dar 

seguimento e concluir o processo administrativo de identificação dos remanescentes das comunidades dos 

quilombos.  



21 

 

comunidade que adquiriu o direito legal ao território, uma contradição. Os laços de 

pertencimento com o lugar, as tradições vivenciadas e transmitidas no antigo território, hoje, 

área alagada, não foram os fatores que potencializaram a titulação. O novo território, não 

definido culturalmente nem historicamente, fica às margens da BR-367, que em 2010 foi 

asfaltada com parte da mão de obra dos moradores da comunidade que forneceram o espaço 

para abrigar o canteiro de obras desta rodovia que liga a cidade de Diamantina a região do 

médio e do baixo Jequitinhonha
17

. 

Esses contextos analisados sobre as características histórico-geográficas das 

comunidades tradicionais brasileiras, em especial, as quilombolas, justificam a relevância 

desta pesquisa e também funcionam como propulsores para os objetivos.  

O objetivo principal deste trabalho é a compreensão da geograficidade histórico-

vivencial das comunidades quilombolas de Ouro Verde de Minas. Autor de inúmeros 

trabalhos voltados para Geografia Humanista, Holzer (2010, p.3) aponta que “[...] o homem, o 

espaço e o tempo estão indissoluvelmente ligados” e, assim, essas relações existenciais 

humanas são chamadas, segundo Dardel (1990, p.42), de “geograficidade”, o que ele define 

como “[...] a Terra como lugar, base e meio de sua realização.” Desta forma que se busca 

identificar e analisar os saberes tradicionais presentes nestas comunidades bem como resgatar 

parte da memória de ocupação destes territórios. 

Dardel (1990, p.43) complementa essa discussão sobre o território informando que “a 

geografia pode assim exprimir, inscrita no solo e na paisagem, a própria concepção do 

homem, sua maneira de se encontrar, de se ordenar.” Quais são os lugares que servem como 

pontos de referência para localização e para a mobilidade no espaço? Como são dispostas 

espacialmente as casas nas comunidades? Dardel (1990, p.43) afirma que “a realidade 

geográfica é para o homem, [...], o lugar onde ele está [...], o ambiente que atrai sua presença. 

Terras que ele pisa ou onde ele trabalha, o horizonte do seu vale” reforça toda a ideia da 

interação da modelagem do espaço com as manifestações culturais e com o seu modo de viver 

e interpretar o mundo.    

Observando essas formas de apreensão do espaço vivido, este trabalho tem como um 

objetivo específico o mapeamento e as análises dos geossímbolos quilombolas do município 

de Ouro Verde de Minas – Minas Gerais. Nessa perspectiva, pretende-se conhecer e 

compreender os geossímbolos utilizados e valorizados pelas comunidades remanescentes de 

quilombos. Esses geossímbolos estão impregnados nas lembranças e, portanto, na sua história 

                                                 
17

 Informação obtida in loco durante visita técnica a região do alto e médio Jequitinhonha pela SEDVAN/IDENE 

- 2010.  
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comum e estão também inscritos nas paisagens destes territórios com marcas evidentes, 

materiais e imateriais. Existe toda uma relação dos homens com seus lugares de vivência e 

entre “uma sociedade e sua paisagem” que está repleta de afetividade e exprime uma relação 

cultural (BONNEMAISON, 2002, p. 91).  

O espaço deve ser compreendido como referência ao universo cultural no qual os 

sujeitos estão submersos. Os geossímbolos são, de acordo com Bonnemaison (2002, p. 109), 

“um lugar, um itinerário que, por razões religiosas ou culturais, aos olhos de certas pessoas 

assume uma dimensão simbólica que os fortalece em sua identidade” 
18

. 

Ao mesmo tempo, a paisagem participa e define alguns caminhos desta história. O 

conceito de paisagem está relacionado à ideia polissêmica de cultura, que Crumley (1994) 

considerou como manifestação espacial das relações humanas, através da paisagem atual. Sob 

esta condição de leitura do espaço que há o objetivo de localizar em Ouro Verde de Minas 

diversas formas de linguagem espacial inscritas na paisagem do lugar, que são partilhadas ora 

no ambiente familiar, ora em momentos coletivos (RODRIGUES, 2011). Algumas perguntas 

movimentam a pesquisa sobre os geossímbolos: Há a permanência de rituais simbólicos que 

se manifestam espacialmente? Onde são os lugares das festividades? Existem locais sagrados 

e místicos?   

A ideia do mapeamento de geossímbolos tem como função principal, além de ser 

usada como recurso de divulgação e de valorização da cultura quilombola, a reafirmação do 

território pertencente a esses remanescentes. Registrar histórias e práticas culturais passadas e 

ainda presentes servirá, futuramente, para a defesa da titulação das terras, visto que inúmeros 

lugares de práticas culturais e de vivências, hoje, não pertencem a essas comunidades. Essa 

demarcação do território poderá resgatar práticas culturais antigas e despertar outras novas, 

incentivará famílias a retornarem aos seus lares de raiz, possibilitará uma área maior de 

produção agrícola e pensando em uma hipótese positiva, ainda mais vigorosa, conduzirá a 

erradicação da pobreza nos quilombos contemporâneos de Ouro Verde de Minas.  

As características físicas do espaço foram e ainda são utilizadas socialmente, de 

forma estratégica, para a localização e manutenção do território dos quilombos. O relevo, os 

rios, os afloramentos rochosos estão em constante contato com o dia a dia, com a cultura, com 

a construção de territorialidades étnicas dessas comunidades como afirma Maria de Fátima 

                                                 
18

 Os geossímbolos aqui mencionados não guardam relação com a cartografia ou a semiologia gráfica desta mesma 

ciência. Os geossímbolos são aqui entendidos como lugares e feições naturais (em especial as formas geológicas e 

geomorfológicas) que fazem parte da vida das comunidades tradicionais e que, como símbolos ou signos foram 

incorporados ao imaginário e à tradição oral. 
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Rodrigues (2011, p.105,) quando defende o interesse em “[...] registrar no debate sobre a terra 

e o território não só as possibilidades de interpretações a partir da dimensão material, mas 

também das dimensões simbólicas que o tema pode comportar”.  

Em um primeiro momento, os territórios quilombolas de Ouro Verde de Minas 

podem ser compreendidos como espaços utilizados historicamente e que formam um grande 

quilombo que abarcou todas as atuais comunidades remanescentes existentes. Uma das 

hipóteses desta subdivisão está relacionada a motivos políticos e sociais nos quais as 

comunidades necessitaram se subdividir para participarem de ações públicas e particulares 

que as beneficiassem.  Outro fator que reforça essa ideia foram as perdas territoriais ao longo 

dos anos para pessoas não pertencentes a esses grupos. 

  Compreender a energia e a transformação desse espaço requer um debate 

abrangente sobre a interação de fatores sociais e ecológicos e de que forma essa relação foi 

modificada historicamente (OLIVEIRA; FRAGA, 2012). Será que entre as inúmeras 

modificações ocorridas no espaço com seus usos e ocupações diferenciadas, o período de ouro 

do café, que se refere o nome do município, deixou marcas profundas nas paisagens?  

A relação destas comunidades com o espaço pode levar a inúmeros caminhos 

diferenciados de pesquisa e de atuação. Diversos setores que trabalham com o meio ambiente, 

com a gestão de recursos naturais, com as comunidades tradicionais e mesmo com as políticas 

públicas voltadas para diminuição da pobreza podem e devem interagir para a promoção e a 

melhoria da qualidade de vida de populações vulneráveis. 

As discussões da interação dos quilombos pesquisados com as práticas de 

Geoturismo e Turismo Cultural também surgem como outro objetivo específico deste 

trabalho. A sociedade cria valores e representações sobre a Terra. O ato de conservar uma 

região, uma comunidade, criar unidades de proteção ou proteger uma cidade histórica ocorre 

devido ao valor social que se atribui àquele determinado espaço. Segundo a classificação 

proposta por Gray (2004) e Brilha (2005) os valores da geodiversidade que se encaixariam no 

estudo de Ouro Verde de Minas, aliados com as comunidades quilombolas, seriam os 

culturais, científicos e educativos. 

Conhecer e interpretar a geodiversidade e, assim, conhecer a história da Terra é 

fundamental para qualquer planejamento territorial, indo além da ideia de que a paisagem 

seria apenas cenário. Quais seriam, portanto, as possibilidades políticas, sociais e econômicas 

de valorização dos geossímbolos das comunidades remanescentes de quilombos de Ouro 

Verde de Minas e sua consequente exploração pelo turismo?     
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1.3. Orientações Metodológicas 

 

Na análise geográfica é necessária uma articulação entre as mais diversas escalas, do 

local ao global. Não se trata de uma hierarquia entre estas escalas e sim de uma articulação de 

toda essa rede. Uma interpretação dos quilombos não pode ficar restrita apenas a uma análise 

local. O presente trabalho visou uma análise desde o início da escravidão em territórios do 

continente africano, uma breve discussão sobre os projetos de redução da pobreza em escala 

planetária pelo Banco Mundial, a introdução forçada dos negros no território brasileiro, o 

contexto social quilombola contemporâneo em escala nacional, o caso específico do estado de 

Minas Gerais, a região do Vale do Mucuri, chegando ao município e indo até a discussão 

local nos quilombos de Ouro Verde de Minas. 

Os conceitos apresentados neste texto servem para nortear e apontar como este 

estudo foi desenvolvido do início ao fim da jornada. A abordagem metodológica escolhida 

não foi apenas uma, mas sim um conjunto que teve por objetivo contextualizar as diferentes 

propostas (FIGURA 1). 

 

Figura 1 - Interações entre Metodologias 

 
Elaboração: ANTONINO, 2012. 

 

A abordagem sistêmica é o ponto de partida que sugere essa apreciação integrada do 

todo. Pensar as comunidades quilombolas em sua totalidade é tarefa árdua, porém, o intuito 

desta pesquisa é analisar as inter-relações entre homem e natureza. 

Este tipo de abordagem surgiu em contraposição ao pensamento 

cartesiano/newtoniano que estabeleceu o paradigma mecânico do universo das ciências. 
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Sendo, portanto, linear, previsível e com ênfase na busca obsessiva da objetividade, pregando 

o racionalismo empírico e a neutralidade. Esta fase dominou grande parte da ciência entre os 

séculos XVI e XIX e abarcou as ciências consideradas de base como, por exemplo, a Física, a 

Matemática e as biológicas e humanas (VICENTE; PEREZ FILHO, 2003).  

Estas premissas lineares configuravam-se como um hipotético privilégio da ciência 

em captar a verdade do mundo, que foi à base do cientificismo para se declarar superior 

perante o senso comum e qualquer outra forma de saber. Um pensamento crítico a respeito 

destas certezas se fez necessário, o que fez surgir, mais tarde, afirmações que as colocaram 

em cheque, lembrando ser o chamado conhecimento científico também uma construção social 

e que a verdade científica não é senão uma verdade entre outras. A necessidade de 

flexibilização do status quo dominante trouxe renovação a inúmeras ciências, entre elas a 

Geografia. Neste sentido, esse papel foi assumido pela Geografia Cultural. 

Entre as abordagens metodológicas sugeridas pela Geografia Cultural 

(existencialismo, idealismo, hermenêutica), a fenomenologia tem uma relevância nesta 

presente proposta de trabalho. O saber fenomenológico geraria um enriquecimento mais 

abrangente ao fazer geográfico, possibilitando uma análise do lugar eminente ao sujeito, à 

experiência vivida, ao mundo vivido (existência, sentimentos, emoção, percepção, memória e 

experiência) (HOLZER, 1992; GOMES, 1996; AMORIM FILHO, 2000). 

A subjetividade não é abordada em algumas das várias correntes geográficas. Para 

Claval (2001), a Geografia Humana foca muito nas lógicas econômicas de interpretações dos 

espaços humanizados, negligenciando “[...] frequentemente, a dimensão simbólica: os homens 

não podem, entretanto, viver sem dar um sentido àquilo que os cerca.” (CLAVAL, 2001, 

p.293). 

As raízes mais antigas da fenomenologia estão em filósofos alemães como Kant 

(1724-1804), Hegel (1770-1831) e por seu criador, Husserl (1859-1938). Essa corrente 

filosófica surgiu no século XIX buscando a superação do distanciamento existente entre o 

racionalismo e o empirismo, entre o sujeito e o objeto.  

Na fenomenologia, toda consciência tende para o mundo (SILVEIRA; UEDA, 1995). 

Husserl (1985) compreende a fenomenologia como uma ciência das essências e dos 

significados dos fenômenos vividos, enaltece que se deve “ir às coisas mesmas”, voltando aos 

dados imediatos da consciência.  

O francês Merleau-Ponty (1908-1961) contribuiu para essa corrente com a 

perspectiva existencialista, concentrando na primazia da percepção, no mundo vivido, a partir 

da experiência construída. Os estudos das essências, das experiências e a interpretação dos 
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sujeitos são, agora, levados em conta. Ele não acredita que seja possível compreender o 

homem e o mundo de outra forma senão a partir de sua “facticidade”, de sua existência 

terrena (MERLEAU-PONTY, 1994).  

A fenomenologia consolida-se como uma filosofia madura e aceita universalmente, 

abrangendo a ciência geográfica, por meio de trabalhos desenvolvidos por Relph e Tuan, que 

irão influenciar outros geógrafos. (AMORIM FILHO, 1999, p. 86; KASHIWAGI, 2011).  

Os estudos de lebenswelt ou mundo vivido, no qual a apreensão de mundo é 

contraída pelo conhecimento intuitivo e não sistematizado, irão contribuir para a ciência. As 

análises da paisagem são ressaltadas por García (1992, p. 12) citado por KASHIWAGI 

(2011), para o qual a valorização do estudo dos lugares e as vinculações unem os indivíduos a 

eles, conferindo-lhes sentidos selados pela intenção humana: valor e memória. “O 

conhecimento fenomenológico não pressupõe nada, mas intenta captar a essência ou ideia de 

um objeto tal como se apresenta diante da consciência do ser individual” (KASHIWAGI, 

2011, p.149). 

A percepção de cada um sobre o espaço, sobre o lugar no qual se assentam, sobre as 

referências que são utilizadas nos deslocamentos e outras referências que estão impregnadas 

nas histórias e nos relatos dos moradores mais antigos é de suma importância para 

compreender a lógica de formação e os processos ocorridos nestes territórios 

afrodescendentes do município de Ouro Verde de Minas.       

As comunidades quilombolas, em geral, possuem forte tradição oral. Mediante este 

fato, justificam-se abordagens que busquem perceber os saberes tradicionais e as histórias de 

vida na oralidade, assim como outras fontes de informações como a observação e a pesquisa 

documental em instituições tais como CEDEFES
19

, Comissão Pró Índio de São Paulo, 

Fundação Cultural Palmares, IBGE, utilizados como fontes complementares
20

.  

Destaca-se o registro da história oral pela observação participativa (CHIZZOTTI, 

1995).  No cenário mundial, a história oral surge como um instrumento metodológico, 

especificamente da Antropologia. No caso brasileiro é introduzida nos estudos da Psicologia 

                                                 
19

 O Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva (CEDEFES) é uma organização não governamental, de 

caráter científico, cultural e comunitário, de âmbito estadual, atualmente com sede em Belo Horizonte e fundado 

em 1985. Site: http://www.cedefes.org.br/  
20

 Foram tentadas, inúmeras vezes, a busca pelos croquis de cada comunidade, produzidos no Seminário de 

Lideranças Quilombolas, realizado pelo CEDEFES, nos dias 14 e 15 de maio de 2010, em Ouro Verde de Minas. 

Estes croquis serviriam como referências na discussão sobre os espaços sagrados e sobre as principais 

referências territoriais para os moradores. Porém, devido à instituição ter tido problemas na publicação deste 

material, que seriam reunidos em um livro, não foi possível a disponibilização destes croquis pela instituição. 

Ressalto que este material seria uma peça complementar nas discussões aqui propostas. Poderá ser aproveitado 

nas futuras discussões e aprofundado em pesquisas complementares.  

http://www.cedefes.org.br/
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Social e, somente depois disso, difunde-se por outras inúmeras esferas acadêmicas. Alguns 

equívocos são gerados a partir da expressão história oral e acarretam a ideia de um rigor 

específico da História, como disciplina científica. Por isso, alguns autores sugerem mencioná-

la como uma abordagem qualitativa de pesquisa que vincula oralidade e memória 

(GARNICA, 2005).  

A Associação Brasileira de História Oral (ABHO), criada em 1994, reúne 

pesquisadores de diversas disciplinas das ciências humanas de todas as regiões do país. “O 

uso da história oral em pesquisas, isto é, a realização de entrevistas gravadas com pessoas que 

viveram ou testemunharam acontecimentos, conjunturas, instituições, modos de vida” 

(ABHO) é o elo central destes estudiosos. 

Esta abordagem inicia-se com as cadernetas de campo, em que as anotações são 

fundamentais. Amplia-se na década de 1950, com a criação dos gravadores à fita, na Europa, 

nos EUA e no México. Na década de 1970 se tem uma maior difusão e começam os 

intercâmbios entre pesquisadores de diversos países criando livros, revistas e congressos. 

Conforme cada tipo de pesquisa, a mediação, com o objeto pesquisado, necessita de 

adaptações e de variações. O mesmo acontece com o tratamento das entrevistas e com suas 

transcrições para a forma escrita, que podem também sofrer alguns ajustes. 

 De acordo com Freitas (2002, p. 21), “história de vida pode ser considerada um relato 

autobiográfico, mas do qual a escrita – que define a autobiografia – está ausente. Na história 

de vida é feita a reconstituição do passado, efetuado pelo próprio indivíduo, sobre o próprio 

indivíduo”. A história oral é uma metodologia qualitativa, adotada por esta pesquisa e que tem 

por intenção a apreensão das palavras dos moradores das comunidades, uma parte 

fundamental na obtenção de informações e dados para este trabalho. As gravações em áudio e, 

posteriormente, a escuta e a transcrição das mesmas, são fundamentais para a realização da 

parte empírica da pesquisa.  

 O trabalho de campo é imprescindível em várias pesquisas sociais, pois “[...] a história 

oral é, por definição, impossível sem ele” (PORTELLI, 1997, p.15). Desta forma, foram 

realizadas cinco visitas a campo no município de Ouro Verde de Minas
21

, com objetivo de 

colher depoimentos, percepções e histórias orais dos membros das comunidades. Essas 

experiências no campo também são registradas visualmente por meio de fotografias e vídeos. 

                                                 
21

 Datas das visitas realizadas ao município de Ouro Verde de Minas: 6 a 9 de abril de 2009 – 03 a 06 de outubro 

de 2009 – 14 e 15 de maio de 2010 – 22 a 24 de março de 2012 – 18 a 21 de novembro de 2012.  
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Em Ouro Verde de Minas encontram-se, hoje, cinco comunidades autodeclaradas 

quilombolas
22

. O foco da pesquisa nos leva diretamente para a zona rural do município, ao 

norte da sede municipal, onde quatro comunidades são vizinhas e possuem laços de 

parentescos e reciprocidades em ações comunitárias. As comunidades quilombolas 

pesquisadas foram: Água Preta de Cima, Água Preta de Baixo, Córrego dos Carneiros e 

Córrego Santa Cruz
23

. 

 Optou-se por deixar clara a intenção do pesquisador nas mediações com as 

comunidades quilombolas selecionadas. Devido ao fato do autor ter pesquisado uma 

comunidade no município, ter tido o retorno positivo e também trabalhar em um projeto 

governamental que beneficiou as quatro comunidades, esta seria a forma mais ética e 

transparente na reaproximação das lideranças em um primeiro momento, depois passando 

para entrevistas com outros moradores. A presença e a permanência junto a estas 

comunidades foram precedidas por uma carta de apresentação da PUC-Minas (2012) 

informando os interesses do autor em pesquisar os aspectos socioculturais de uma maneira 

geral. Foi deixado claro que qualquer obtenção ou produção de dados, de mapas, de 

fotografias e de entrevistas não seriam para constranger, humilhar ou trazer prejuízos para as 

populações estudadas (DEBERT, 2003).     

A elaboração dos mapas foi possível por meio da coleta de dados durante os trabalhos 

de campo em que o uso do GPS e da carta topográfica
24

 possibilitou a marcação de alguns 

imóveis e dos pontos mais importantes das comunidades. Após o retorno, os pontos coletados 

foram trabalhados com a utilização dos softwares TrackMaker, ArcGIS e Google Earth, 

gerando mapas. Além disso, foram feitas pesquisas a documentos escritos, fotografias e 

imagens diversas para a coleta de dados, realizando uma reflexão dos dados empíricos à luz 

da bibliografia, resguardando a dialogicidade entre teoria e dados do campo.  

   

 

 

 

                                                 
22

 Decreto nº 4.887 de2003 / PORTARIA Nº 98, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2007. Art. 2º Consideram-se 

remanescentes das comunidades dos quilombos os grupos étnicos raciais, segundo critérios de autoatribuição, 

com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade 

negra relacionada com formas de resistência à opressão histórica sofrida. 
23

 A decisão de não inserir a quinta comunidade, Córrego Água Limpa, na pesquisa é devido a sua localização 

oposta à sede municipal e segundos relatos não possuem laços de parentescos com as outras quatro comunidades.   
24

 IBGE. Carta Topográfica, Folha: Mucuri,1983- escala 1:100.000. 
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2. AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS BRASILEIRAS 

 
 

A matriz africana colaborou imensamente para a formação da população deste país 

multicultural e, por isso, também está presente como temática neste trabalho. Entretanto, a 

devida “visibilidade territorial e social” (ANJOS, 2006) dos negros, mesmo depois de mais de 

um século de abolição da escravidão, ainda permanece esvaziada, sendo os avanços 

socioespaciais bem tímidos para os remanescentes desta população. Os negros e pardos no 

Brasil ainda figuram como os menos alfabetizados, os que possuem maior taxa de mortalidade 

infantil, menor rendimento salarial médio, os que mais sofrem com abusos, preconceitos e 

violência física, a maior população carcerária e os que compõem a maioria da taxa de 

homicídio (IBGE, 2004
25

, 2009, 2010, PNUD, 2005). Em suma, estão situados nos degraus 

mais inferiores das hierarquias sociais na sociedade brasileira (ADORNO, 1995).   

Nesse contexto, muitas comunidades quilombolas brasileiras resistiram, ao longo do 

tempo, a diversos processos que buscavam sua aniquilação e sua invisibilização. Mesmo 

assim, conseguiram permanecer no cenário sociocultural contemporâneo.  

 

 

2.1. Percurso histórico-geográfico da escravidão negra: África, Brasil e as Minas Gerais  

        

Ao citar exemplos de comunidades quilombolas na atualidade, o imaginário de 

muitas pessoas que não possuem conhecimento sobre este segmento da população brasileira 

logo projeta a ideia de um local isolado, com mata fechada e habitado apenas por negros 

                                                 
25

 Partes destas informações foram retiradas do capítulo Cor, da Síntese de indicadores Sociais de 2004 do IBGE. 

Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2004

/default.shtm  

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2004/default.shtm
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindicsociais2004/default.shtm
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fugidos do sistema escravista das grandes fazendas produtoras de café, de cana de açúcar ou 

das minas de onde se extraíam pedras preciosas (CAVALCANTE; KIMURA, 2009). 

 Essa visão sobre os quilombos se perpetua devido à falta de discussões aprofundadas 

do assunto pela sociedade, pelos veículos de comunicação e também pelas abordagens 

superficiais ou mesmo pela falta de abordagem por parte das escolas. É importante ressaltar 

que, apenas em 2003, teve início a implementação de uma lei
26

 obrigando o ensino da História 

e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos Ensinos Fundamental e Médio. Esses são alguns dos 

indícios que revelam a desqualificação social dos quilombolas, o que era constante na 

sociedade brasileira colonial e que ainda permanece, mesmo e apesar de avanços legais e, 

consequentemente, de reconhecimento de direitos. 

 Como avançar e melhorar essa situação dos negros no país que recebeu mais 

escravos provenientes da África no mundo? Esta análise obriga o retorno no tempo, a partir 

dos séculos IV e V em diante, para que seja possível reavaliar uma história complexa que 

começa no continente africano, onde já existiam sociedades organizadas, com tradições em 

atividades como a agricultura, o manuseio do ferro, a construção de infraestrutura e a 

mineração. A miscigenação dos povos africanos com os de outros continentes já era uma 

realidade. O avançado sincretismo religioso com os povos islâmicos, por exemplo, era uma 

marca presente em alguns rituais praticados na África.   

Em meio a este cenário ocorreu uma história conturbada na relação entre os povos 

africanos e os europeus. Centro das atenções e da cobiça de diversos países europeus, o 

continente africano passou por longos quatro séculos (XV ao XVIII) de intensa exploração, 

com o intuito de acumulação de capital e de reestruturação de sociedades e Estados (ANJOS, 

2006). Foram deflagrados, então, milhares de conflitos entre reinos e impérios
27

. Vale 

ressaltar que o tráfico de escravos não se limitou apenas ao continente africano. A história já 

registrou inúmeras formas de escravidão anteriores, em larga escala, em diferentes territórios, 

como no Império Romano. Todavia, o comércio realizado no tráfico transatlântico 

representou, sob vários aspectos, um fenômeno único (UNESCO, 2010). A amplitude, a 

extensão geográfica e o regime econômico vinculado à escravidão negra encontrados nesta 

rota jamais foram registrados em outro período da história e em outro espaço do planeta.       

                                                 
26

 Lei 10.639/2003 e outros dispositivos legais que tornam obrigatório o Ensino da História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana, como conteúdos a serem inseridos em todas as disciplinas do currículo escolar, bem como 

de discussões pertinentes à Educação das Relações Étnico-Raciais. 
27

 Segundo o autor, o termo “tribal” demonstra preconceito com a cultura africana, no qual já estavam presentes 

sociedades organizadas, mas com fronteiras fluidas que seguiam o dinamismo e a autoridade de certos reinos que 

por ora se fortificavam (ANJOS, 2006, p.28)  
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Dentre as diversas áreas importantes do continente africano, destaca-se a parte 

ocidental, onde se tem o mais expressivo vínculo em termos de ancestralidade com a 

formação da população brasileira. O império de Ghana (registros do século IV a XI), chamado 

de império do ouro, foi o principal fornecedor de sal para o mundo mediterrâneo e possuía 

técnicas avançadas em mineração. O império de Songhai é uma referência nos séculos XIV e 

XV em relação ao desenvolvimento das técnicas de agricultura, especialmente em regiões 

áridas irrigadas (ANJOS, 2006). 

Outro reino de grande importância no continente, o do Mali – expansão no século 

XII – (ANJOS, 2006) teve seu desenvolvimento registrado por um geógrafo muçulmano na 

metade do século XIV. Conhecido como “O Príncipe dos Viajantes”, o marroquino Ibn 

Battuta, considerado um dos maiores viajantes do mundo, atravessou o gigantesco deserto do 

Saara, em uma de suas últimas viagens, para conhecer os povos negros do mais poderoso 

Estado da savana africana e, desta forma, tornou-se testemunha ocular da complexidade e da 

organização daquela sociedade. 

Essa grande "Viagem pelo Islã" é tida como um importante registro cultural daquela 

época. No Mali, Battuta passou quase um ano e descreveu seus costumes. Entre eles o da 

exploração de minas de sal realizada por escravos dos Tuaregs
28

. Um dos hábitos, nessa 

atividade realizada pelos escravos era o de utilizar o sal como moeda, cortando-o em pedaços 

e com ele negociando. Battuta menciona também sua desaprovação pelo fato de que mulheres 

escravas andavam completamente nuas. Lendo sua obra, em alguns momentos, entende-se 

que a escravidão era parte substancial da atividade econômica, visto que Battuta teria 

transportado cerca de 600 escravas de Takedda (atual Níger) ao Marrocos (BATTUTA, 

1356/1993). 

O viajante também descreve as paisagens do rio Níger, a vegetação e os animais até 

então desconhecidos. Ele se impressiona com os artesanatos de argila, de madeira e de metal e 

toma consciência da complexa organização de poder, com língua própria e a presença de 

poetas, de músicos e de fiéis, além da arquitetura desenvolvida (MACEDO, 2008).  

Estes impérios tiveram grandes expressões econômicas e culturais nesta região e 

representaram forte influência para o desenvolvimento de outras regiões vizinhas, que 

posteriormente entraram em conflitos. Muitas atrocidades já ocorriam entre reinos ora 

enfraquecidos e dominados pelos rivais que tinham seus prisioneiros vendidos para os 

                                                 
28

 A escravidão pré-colonial africana foi identificada por alguns autores como “escravidão de linhagem” devido a 

alguns inúmeros fatores que diferenciavam da convencional: foram feitos de escravos pessoas que sofriam 

alguma punição por crime, por dívida e até mesmo soldados que perderam a guerra e tornam-se cativos 

(SOUZA, 2003). 



32 

 

portugueses. Carneiro, citado por Boxer (2000), descreve uma destas “guerras pretas” 

ocorridas em territórios africanos entre os Reinos Ardra – enfraquecido – e o Reino de 

Daomé, onde hoje é o território da República do Benim e que teve sua grande ascensão 

comercializando com os portugueses. Surgiram, neste contexto, as missões de apreensão de 

escravos pelos portugueses juntamente com a atuação dos “pumbeiros”, agentes de maioria 

mestiça, que se penetravam no interior do continente africano para trocar mercadorias por 

escravos já apreendidos (DELGADO, 1955, p.72). Os entrepostos comerciais, naquela época, 

já comercializavam diversos produtos, porém não existia um comércio mais lucrativo que a 

compra e a venda de escravos. Neste início de percurso, os negros capturados ainda eram 

ordenados por uma classificação de acordo com a idade, a condição física, o gênero e a 

atividade a desempenhar.  

As referências espaciais das regiões das quais foram trazidos os primeiros escravos, 

ainda no século XVI são as da Alta e da Baixa Guiné, que correspondem às atuais fronteiras 

de países como Serra Leoa, Senegal, Guiné-Bissau e Gâmbia. Estes primeiros contingentes 

negros foram trazidos principalmente para regiões açucareiras de Pernambuco, Bahia, 

Maranhão e Grão Pará. Já entre os séculos XVII e XVIII destaca-se o período no qual, 

ocorreu a maior quantidade de tráfico de seres humanos deste continente para a América. 

Nesta fase, a dinamização da captura de escravos se concentrava na Costa de Angola e os 

negros eram trazidos também para Alagoas, Rio de Janeiro, São Paulo e regiões do centro-sul 

brasileiro. Além da Costa de Angola, a Costa da Mina
29

 direcionou seus fluxos para o norte 

do Brasil no território onde hoje é o estado do Rio Grande do Norte (MAPA 3). 

Na primeira metade do século XIX, vários tratados prevendo a abolição do tráfico 

negreiro impediram certas regiões de realizar tal comércio. Entraram em cena outras regiões 

como o Congo, Moçambique e Madagascar. É neste período que houve a destruição das rotas 

deste tráfico triangular entre América, África e Europa, extinguindo as famosas rotas da 

Guiné, da Mina, de Angola, de Moçambique e do Rio da Prata, que configuraram o percurso 

da grande diáspora negra (ANJOS, 2006).          

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29

 Costa de Angola corresponde atualmente aos seguintes países: Angola, Gabão e Guiné Equatorial. Costa da 

Mina: Costa do Marfim, Gana, Togo, Benin, Nigéria e Camarões (ANJOS, 2006).  
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MAPA 3 - Referências Territoriais de origem dos povos africanos. 

 
Fonte: ANJOS, 2006. Elaboração: ANTONINO, 2012. 
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Humboldt (1856), citado por Travassos (2012), dedica um capítulo para falar sobre a 

escravidão na América espanhola. Compara com outros lugares e, em alguns momentos, faz 

críticas a esse sistema. Ressalta o fato de que em nenhum lugar do mundo seria mais fácil 

para um escravo adquirir sua liberdade como em Cuba. Uma publicação mais recente da obra 

de Humboldt nos mostra um capítulo chamado "A natureza da escravidão" que foi omitido 

pelo tradutor Thrasher. O próprio Humboldt escreveu uma carta de reclamação, em que dizia 

que o tradutor teria "omitido arbitrariamente" o capítulo sobre a escravidão e que isso teria 

sido um ato de censura. Logo no início do capítulo sobre a escravidão percebemos que 

Humboldt sublinha que escritores tem tentado, em vão, mascarar o caráter bárbaro da 

escravidão utilizando termos como "camponeses negros das Antilhas" e "vassalos negros". 

Seu tom de indignação ao sistema escravista surge quando afirma ser um sacrilégio às nobres 

artes do espírito e da imaginação utilizar tais frases para mascarar ou justificar as ofensas que 

trazem devastação à humanidade e causam violentas mudanças. Para esse autor, a escravidão 

é, sem dúvida, o maior de todos os males que assolaram como uma praga à humanidade. 

Uma das grandes barreiras enfrentadas pelos negros pós-continente africano é a 

travessia do Oceano Atlântico nos navios negreiros, marcada por altos índices de mortalidade 

devido às péssimas condições de higiene, à superpopulação e até à falta de alimentação 

adequada. Fiabani (2007) revela que a “carga viva” – como era denominada – que chegava ao 

Brasil era em torno de 20% a 30% do total que saía da África. Já em terras brasileiras, os 

negros viravam mercadoria nas feiras com variações de preço e de funções diferenciadas a 

desempenhar, muitas das vezes, relacionadas ao ciclo econômico vigente. Inúmeros são os 

relatos sobre a captura em continente africano de negros especializados em determinada 

função (SILVA FILHO, 2011). 

Em termos gerais, chega-se a um número de aproximadamente 22 milhões de 

indivíduos exportados como mercadoria da África negra rumo ao resto do mundo, entre 1500 

e 1890 (UNESCO, 2010). No caso da colônia brasileira, desde 1549 até 1850, estimativas 

levam a crer que o número de negros, aqui desembarcados, passou dos quatro milhões de 

homens e de mulheres (FURTADO, 2003). O empreendimento realizado entre África e 

América foi tão colossal que atingiu territórios que se estendem de Boston (Estados Unidos da 

América) a Buenos Aires (Argentina), mas tendo como centro de destino a colônia 

portuguesa. No Brasil, desembarcou a proporção de doze africanos para cada escravo 

destinado à América Britânica (MANN; HECHT, 2012). Observando a estimativa abaixo 

(GRÁFICO 1) é possível verificar, aproximadamente, a dimensão desta diáspora negra pelo 

mundo e, mais especificamente, para a grande colônia portuguesa. 
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GRÁFICO 1. Principais pontos de desembarque de africanos em regiões do mundo; 

Séculos XV a XIX. (nº em milhares). 

 
Fonte: ANJOS, 2006, p.25.  

 

Nota-se, claramente, que o trabalho escravo representou a base da economia colonial 

brasileira. A exploração predominante deste trabalho era aplicada na agricultura, na 

mineração, na cozinha, na construção e no abastecimento, ocorrendo, quase que em sua 

totalidade, de forma insalubre, com longas jornadas a serem cumpridas. Além disso, havia 

presença marcante da fome e de atos violentos sofridos, vivências que revelam a completa 

negação da elite em relação a qualquer identidade ou expressão cultural por parte dos negros 

(ANJOS, 2006).  

A partir deste cenário histórico-geográfico é possível compreender os inúmeros 

meios utilizados pelos negros em oposição ao sistema escravista no Brasil. Uma das formas 

mais marcantes foi o aquilombamento. Também existiu – como possibilidades para a 

contraposição ao sistema escravista – o suicídio, a revolta, a insurreição, o “corpo mole
30

”, a 

sabotagem das ferramentas e, até mesmo, o autoferimento. As possibilidades de resistência, 

portanto, tinham um horizonte restrito e, muitas vezes, eram atitudes desesperadas, praticadas 

contra eles mesmos. Estas eram atitudes contra-hegemônicas que questionavam e desafiavam 

o sistema socioeconômico dominante (SANTOS, 2006).   

                                                 
30

 “Corpo mole” significava, aos olhos do dono do escravo, a realização de alguma tarefa sem vontade ou com 

má vontade. Significava embromar, não levar o trabalho a sério, não demonstrar esforço. Ir “empurrando com a 

barriga”. Essa era mais uma forma do sistema escravista desqualificar o negro, taxado de preguiçoso quando 

resistia à sua condição de escravo (FIABANI, 2005).  
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A fuga contínua de negros, individualmente ou em grupos, instalando-se em locais 

ermos, longe dos dominadores, propiciou o surgimento e o crescimento de vários quilombos. 

Dentre eles, destaca-se, na história brasileira, o Quilombo dos Palmares
31

 que abrigou, além 

de ex-escravos, índios e até mesmo brancos renegados socialmente. Neste quilombo, a 

policultura era presente e tinha como objetivo a subsistência dos moradores. Existiam 

divisões de trabalho interno e uma guarda militarizada bastante forte. Esse território chegou a 

abrigar no ano de 1670, aproximadamente 50 mil pessoas e todos os núcleos de moradias 

estavam ligados a um núcleo central comandante (FIABANI, 2005). 

Outro exemplo também representativo foi o Quilombo do Campo Grande, 

localizados em uma extensa região dos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Chegou a 

abrigar cerca de 9.800 pessoas espalhadas por 27 núcleos distintos – em extensão territorial 

representou o maior quilombo do Brasil. Entretanto, ao contrário de Palmares, não definiu 

uma hierarquia interna concentrada em algum núcleo. A organização geopolítica da colônia 

portuguesa para eliminar tal quilombo foi tão intensa que a cartografia desenvolvida para tal 

empreendimento é, segundo Silva Filho (2011), a mais detalhada existente naquele momento. 

Relatos históricos apresentam a ideia da inexistência de um confronto com as tropas coloniais. 

Suas estratégias de sobrevivência estão relacionadas às suas apropriações espaciais, pois eles 

abandonavam um núcleo de moradia e, futuramente, estabeleciam outro. Este quilombo “[...] 

foi um modelo de organização, de disciplina e de trabalho comunitário” (SILVA FILHO, 

2011, p.28). 

Com o crescimento e a proliferação dos quilombos por todo território brasileiro, 

aumentava a preocupação da sociedade escravocrata em relação aos mesmos. Suas ações 

causavam prejuízo materiais aos proprietários e efeitos psicológicos sobre os cativos, 

desafiando a estrutura hegemônica construída por Portugal. Era possível manter o controle 

sobre o grande número de cativos negros?  Relatos mostram que em algumas regiões 

brasileiras, a densidade relativa e absoluta dos escravizados era numericamente maior que a 

população livre, fato que dificultava tal controle (CONRAD, 1978). Ao mesmo tempo, as 

fugas não eram ignoradas. Como consequências dessas fugas foram utilizados os castigos 

físicos e foram criadas as entidades antifugas; batalhões de homens do mato com suas 

lideranças nomeadas de capitães do mato, na maioria das vezes formados por oficiais que 

                                                 
31

 Localizado na Serra da Barriga, município de União dos Palmares, a 80 quilômetros de Maceió, estado de 

Alagoas. A localidade faz parte do Planalto Meridional da Borborema, unidade geomorfológica que compreende 

terrenos cristalinos submetidos à ação de clima quente e úmido, ocupando uma área verde de aproximadamente 

27,97 km quadrados a 500 m do nível do mar. Foi o maior, mais duradouro e um dos mais organizados quilombo 

das Américas entre 1597 e 1695 (Fundação Cultural Palmares, 2012). 
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serviam de grande força física e gênio destemido, “armados até os dentes” para capturar os 

foragidos. Uma das mais famosas tropas foi a anti-Palmares, chefiada por Domingos Jorge 

Velho. Essas tropas eram altamente defendidas pelas classes escravistas que chegaram a 

denominar o território ocupado pelos negros como Estado Negro (FREITAS apud FIABANI, 

2005).  

Os proprietários de escravos e das terras defendiam que todos esses territórios 

deveriam ser execrados, pois futuras investidas nas senzalas e a fortificação dos quilombos 

poderiam ser um perigo constante para a produção material fundamentada na escravidão. 

Ennes (1938), Conservador do Arquivo Histórico Colonial, descreveu o que grande parte dos 

trabalhadores escravizados realizou. O negro  

 

[...] fugiu – embrenhou-se no mato, perdeu-se pelos desvios das serras, 

acondicionou-se a sombras dos palmares, escondeu-se na escuridão da floresta. No 

princípio, roubou e pilhou, e por largo tempo viviam de razia das plantações 

próximas e dos saques aos fazendeiros. Com o tempo, se tornou agricultor, plantou, 

arroteou, amanhou as terras que transitoriamente ocupava e, à medida que sua 

organização crescia, ia abandonando a primitiva pilhagem e roubo para começar a 

comerciar e permutar os produtos de suas lavouras com os fazendeiros e antigos 

vizinhos. (ENNES apud FIABANI, 2005, p.64).    

 

Na busca por justificar o mau tratamento dado aos negros por parte dos seus donos, 

esse mesmo autor justifica a necessidade da escravidão e chega a inverter a situação, dizendo 

que o tratamento rigoroso dado ao negro era muito menor diante das atrocidades cometidas 

por negros revoltosos contra os colonos portugueses. A violência dos escravocratas para com 

seus cativos era entendida, assim, como um castigo pedagógico. Outra citação do autor 

remete à sua visão – um tanto quanto preconceituosa – referente aos escravos recém fugidos: 

“os quilombos eram ninhos de feras de homens e bichos, negros e pardos” (ENNES apud 

FIABANI, 2005, p. 66). A sociedade escravista sempre reduziu os quilombolas, chamando-os 

de ladrões, salteadores e vagabundos. 

Segundo Azevedo (2004), a sistemática contra os quilombos não impediria a 

formação de outros, pois a matança só aumentava a “justa cólera” dos negros que se lançavam 

sobre as fazendas dos brancos, pondo fogo em tudo e incentivando os outros escravos a 

também se libertarem e formarem novos quilombos. Durante quase todo o período colonial e 

mesmo algumas décadas após a independência, o Estado brasileiro manteve uma instituição 

formal para acabar com os quilombos.  

Em seu livro, A aculturação Negra no Brasil, Ramos, citado por Fiabani (2005) e 

contrário ao regime de escravidão, ressalta que o quilombo é um fenômeno contra-
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aculturativo, de rebeldia contra os padrões de vida impostos pela sociedade oficial e de 

restauração dos valores antigos, tendo sido definidos pela cultura negra e pelos saberes 

tradicionais referentes a ela. Reagindo à hegemonia branca, mantiveram as suas culturas 

originárias como conseguiam: religião, tradições sociais, linguagem e cultura material. 

(RAMOS apud FIABANI, 2005, p.70). O autor acrescenta:  

 
Palmares foi a primeira grande epopeia que o negro escreveu em terras do Brasil. 

Não foi um simples quilombo como todos os outros. Palmares passou a história 

brasileira como uma grande tentativa negra de organização de Estado. Um Estado 

com tradições africanas dentro do Brasil. Foi desesperada reação à desagregação 

cultural que o africano sofreu com o regime da escravidão (RAMOS apud 

FIABANI, 2005, p.69).  

 

Os castigos não foram somente por causa da desobediência e da revolta desta 

população forçada a trabalhar. Os castigos podem ser considerados nas próprias atividades 

desempenhadas: trabalhos braçais extremamente desgastantes que comprometiam a 

integridade física e psicológica dos negros, o que agravava consideravelmente a expectativa 

de vida destes escravos.  Como relatou Boxer (2000), um escravo jovem que atuasse nas 

minas viveria em torno de 7 a 12 anos. As atividades de mineração, que se concentravam no 

estado de Minas Gerais, eram realmente danosas e levaram inúmeros cativos à morte 

prematura, marcada por uma vida curta e sofrida. Toda essa rápida discussão da saúde do 

cativo é extremamente intrigante devido a uma grande contradição, visto que a compra de 

escravos não era uma atividade barata, portanto, perder um escravo era um prejuízo. Dessa 

forma, ter escravos era sinônimo de status econômico na sociedade. O cativo era, para os 

escravocratas, mera mercadoria, que ao estragar, quase sempre era descartada como lixo e, 

assim, era aguardada a próxima remessa de navios negreiros para substituição (SILVA 

FILHO, 2011).  

As fugas em massa dos africanos e de seus descendentes estavam atreladas aos 

períodos de decadências econômicas do território brasileiro. Durante o auge dos ciclos 

econômicos teriam diminuído as fugas, mas perante uma crise, o relaxamento da segurança 

propiciava que os grupos tivessem facilidade para escapar.  

Os negros aquilombados eram incansáveis no recrutamento de parentes, de amigos e 

de conhecidos. Segundo Carneiro (1988), essa foi uma das formas principais de reprodução 

dos quilombos. Em alguns quilombos, os escravos que conseguiam fugir e chegar até os 

esconderijos eram considerados livres, mas os escravos raptados ou trazidos à força das vilas 

vizinhas, muitas vezes, continuavam escravos, mesmo no território quilombola. Entretanto, 

tinham uma oportunidade de alcançar a alforria: bastava-lhes levar para o quilombo outro 
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cativo. Percebe-se, com isso, que em vários quilombos existiam escravos, uma hierarquia era 

seguida e o sistema não era igualitário. Vainfas (2000), autor do “Dicionário do Brasil 

Colonial” (2000), é um dos pesquisadores que contestam essa visão purista já disseminada 

sobre os quilombos no Brasil.  

A pesquisa sobre caracterização etnológica dos africanos e seus descendentes no 

Brasil é um desafio enorme devido a dificuldade das estatísticas acerca do tráfico e da 

identificação da nacionalidade dos grupos africanos para cá trazidos. A dimensão que se 

constituiu o tráfico de seres humanos é algo de difícil reconstituição, pois foram trazidos para 

o território brasileiro “seres humanos do tipo: minas, congos, angolas, anjicos, lundas, 

mandigas, anagôs, fons, ardas, entre muitos outros e outras” (ANJOS, 2006, p.46), que 

formam a população mestiça brasileira. A riqueza tipológica destas denominações ainda está 

muito aquém nos estudos e nos dados disponíveis. Isso ocorre, pois eram os brancos europeus 

que escreviam a história oficial e estes não estavam preocupados, em sua maioria, com os 

registros históricos sobre os negros que eram tratados como inferiores e que, nessa 

perspectiva, não tinham lugar nos escritos historiográficos. Como afirma Santos (2004, p.28) 

“A história é comandada pelos grandes atores [...] que são, ao mesmo tempo, os donos da 

velocidade e os autores do discurso ideológico”. Isso também dificulta tal reconstituição 

precisa.  

A proliferação dos negros no território brasileiro é bem extensa. Temos exemplos de 

norte a sul do Brasil. Apenas dois estados – Acre e Roraima – não possuem registros de que 

possa ter existido a introdução forçada de povos africanos até o século XIX (MAPA 4).  

O Brasil colonial conviveu com centenas de comunidades quilombolas, espalhadas, 

principalmente, pelos atuais estados da Bahia (BA), Pernambuco (PE), Goiás (GO), Mato 

Grosso (MT), Maranhão (MA), Minas Gerais (MG), São Paulo (SP) e Alagoas (AL). Estes 

espaços não se referem apenas a um passado histórico do país como referência perversa 

idealizada no processo de educação historiográfica no Brasil, eles estão presentes na 

contemporaneidade e lutam por seus direitos territoriais e sociais (ANJOS, 2006). 

Destacando o estado de Minas Gerais, o CEDEFES
32

 (2008) pré-identificou 

quatrocentos e trinta e cinco quilombos remanescentes, em 170 municípios (20% do total do 

Estado), distribuídas nas mais diversas regiões como demonstrado a seguir (QUADRO 1). 
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 O CEDEFES foi responsável pelo “Projeto Quilombos Gerais”, desenvolvido no período de dezembro de 2003 

a junho de 2007.   
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MAPA 4 - Referências Territoriais de Entrada de Escravos no Brasil. 

 
Elaboração: ANTONINO, 2012. Fonte: ANJOS, 2006. 
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QUADRO 1 – Distribuição dos quilombos remanescentes de Minas Gerais por Regiões. 

 
Fonte: CEDEFES, 2008 apud SILVA, 2010. 

 

Deste total de comunidades identificadas, 98% estão localizadas em áreas rurais e 

apenas 20% estão com o processo para titulação em aberto. As que ainda não são cadastradas 

pela Fundação Cultural Palmares totalizam próximo a 70%. Não obstante de suas 

particularidades, a maioria destas comunidades apresentam condições semelhantes quanto à 

quase inexistência do acesso a saneamento básico, à saúde precária, à comunicação incipiente 

e aos acessos viários complicados, à falta de geração de renda, ao analfabetismo, à educação 

frágil e às constantes situações de conflito relacionados à terra. As comunidades pertencentes 

à mesorregião do Vale do Mucuri somam dezenove (19) e estão localizadas nos municípios de 

Ataléia, Carlos Chagas, Fronteira dos Vales, Nanuque, Ouro Verde de Minas e Teófilo Otoni 

(SILVA, 2010). 

 

 

2.2. A trajetória histórica dos conceitos quilombo e quilombola 

 

O percurso epistemológico do termo quilombo não é curto e transparece na sociedade 

de várias formas. Há reações positivas, em prol da melhoria de vida e do reconhecimento 

destas comunidades na contemporaneidade e reações negativas, que ainda permanecem, 

mesmo no século XXI, desqualificando toda a causa dos negros no Brasil.  

Esta pesquisa não trata do desejo de um pensamento homogênio para a sociedade na 

defesa das comunidades negras, mas sim, de uma vontade de esclarecer os diversos conceitos 

embutidos no imaginário de muitas pessoas e que ainda precisam ser mais bem debatidos e 
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aprofundados pela sociedade, pois essa reflexão muitas vezes fica restrita a alguns ambientes 

e instituições.  

Existem diversas dúvidas, lendas, posições equivocadas e também “verdades 

absolutas”, principalmente, de pessoas que habitam os grandes centros urbanos. Esse lugar é 

perigoso? É isolado? É místico? Existe ainda, quilombo? O imaginário das pessoas é vasto e, 

por isso, verificou-se a necessidade de escrever uma breve reflexão sobre a ressemantização 

do termo quilombo. Para a antropóloga Leite (2002, p.), essa ressemantização do termo “[...] 

veio a traduzir os princípios de igualdade e cidadania negados aos afrodescendentes”. Stucchi 

(2005) vai além e defende que não é o termo ressignificado que cunha novas realidades, mas é 

a própria realidade que subsidia a ressemantização do conceito de quilombo.  

A etimologia da palavra quilombo ou calhambo é de origem bantu e significa 

povoação, acampamento ou fortaleza (CAMARGO, 2009; IBGE, 2010).  Espaço físico de 

resistência à escravidão, essa foi a forma definida pelos foragidos das fazendas ou das áreas 

de mineração como local da liberdade frente à exploração e à violência do sistema colonial 

escravista. O historiador Fiabani (2005, p.269) discute que, na era colonial, foi considerado 

quilombo qualquer aglomeração de negros – a partir de quatro indivíduos – distante de 

povoação e que no lugar onde estivessem estabelecidos fossem encontrados ranchos, pilões e 

meios de se conservarem. Também nesta época, o Rei de Portugal elaborou uma resposta 

jurídica ao Conselho Ultramarino em que classifica os quilombos como sendo “o que estaria 

fora do lugar”, ou seja, diferente do sistema de plantation com trabalho escravo e 

monocultura agrário-exportadora. Caso existisse algum perigo ou risco às instituições do 

poder, deveriam ser sumariamente aniquilados. Dito de outra forma era o que fosse distinto do 

que era legalmente constituído (ALMEIDA, 1996; FIABANI, 2005).   

Foram encontrados diferentes tipos de aglomeração de negros nas matas que 

formavam núcleos habitacionais com diferentes graus de organização e de desenvolvimento 

social, econômico e político. Maestri (2005) destaca que, por mais de três séculos, milhares de 

famílias viveram maior ou menor tempo aquilombado. Muitos nasceram e morreram em 

comunidades livres dos dominadores coloniais.  

Os estudos de Malheiro (1976) criticam a visão de comunidades quilombolas como 

espaços totalmente isolados, uma vez que era necessário procurar certa proximidade com as 

praças de mercado, onde ocorriam variados tipos de permuta, que envolviam produtos 

agrícolas e gêneros alimentícios necessários à sobrevivência. Existem relatos que dão conta 

até mesmo da existência de uma rede de informações que privilegiavam estas trocas com os 

comerciantes locais, que tinham grande interesse na manutenção desses grupos (quilombolas), 
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pois lucravam com os produtos agrícolas adquiridos. Muitas dessas comunidades negras 

formadas antes ou depois de 1888 “sobreviveram até a própria abolição, dando origem a 

comunidades de camponeses negros” (AMARO, 2005, p.102) espalhados por quase todo 

território brasileiro. 

A colônia portuguesa foi uma das primeiras no continente americano a instituir e a 

última a abolir a escravidão (MAESTRI, 2005). Alguns historiadores, inclusive Maestri 

(2005), consideram a saga dos negros até a abolição da escravidão como a única revolução 

existente no território brasileiro (GORENDER, 1987 apud FIABANNI, 2007). A partir da 

abolição da escravidão, o negro não precisava mais fugir nem esconder-se nas matas. 

Acabava, neste momento, o fenômeno quilombola, deixando de existir como elemento 

sociológico, histórico e geográfico. Mesmo com essa mudança legal, inúmeras comunidades 

permanecem com as mesmas ou semelhantes condições materiais de existência que as 

configuravam no período escravocrata. Juridicamente, os negros se tornaram “autônomos 

sobre o seu labor” (FIABANNI, 2007, p.2). Entretanto, começava neste momento, uma nova 

jornada de lutas para se afirmarem como cidadãos e se manterem em seus territórios 

constituídos durante a colonização.  

Comunidades foram encurraladas pela expansão das atividades agrosilvopastoris; 

algumas se desmembraram em duas ou mais, buscando proteger-se dos avanços capitalistas; 

tantas outras foram desfeitas e suas povoações migraram para outras regiões. Existem 

exemplos também, das que foram “engolidas” pela expansão espacial das cidades, tornando-

se, portanto, comunidades negras urbanas. Como exemplos dessa última transformação estão 

as comunidades de Mangueiras, dos Luízes e dos Arturos na região metropolitana de Belo 

Horizonte. A respeito destas, Costa Filho (2011) defende que, apesar da localização no tecido 

urbano, elas são marcadas pela ruralidade, devido a suas raízes, diferentemente do que, muitas 

vezes, se afirma.  

O campesinato brasileiro é formado por uma múltipla cultura de caboclos, indígenas, 

negros e colonos de ascendência europeia. São os chamados produtores rurais, que há décadas 

lutam para ter ou defender um pedaço de terra, pois toda a sua identidade está relacionada a 

este espaço que é a base, o início e o meio do seu sustento. Mais do que isso, a terra é onde 

está assentada a história da família e, assim, da comunidade e como Maestri (2005) afirma, a 

perda desta é sinônimo de fracasso social.      

Dando um pequeno salto na trajetória histórica aqui delineada, há outro importante 

marco na década de 70 e 80 do século XX, período em que ocorreram inúmeras discussões e 

mobilizações sobre a identidade negra no Brasil, estimuladas, principalmente, pela 
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comemoração do Centenário da Abolição da escravatura em 1988 (FONSECA, 2000, p. 316). 

Encontros de importância regional e nacional
33

 fortaleceram o movimento, criando uma maior 

articulação entre as comunidades na reivindicação dos seus direitos. Toda essa articulação em 

torno da construção do conceito de quilombo pelos movimentos negros não foi homogênea 

(NASCIMENTO, 1980; MOURA, 1972). O conceito de quilombo ganhou novas atribuições 

que permanecem até a atualidade e definem que quilombola é um termo que não se extinguiu 

juntamente com a escravidão, pois ele se refere aos remanescentes de quilombos, ainda 

presentes no cenário histórico-geográfico brasileiro.   

Uma das principais etapas no avanço do conceito de quilombola se dá a partir da nova 

Carta Magna que entra em vigor em cinco de outubro de 1988 e define: “aos remanescentes 

das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 

definitiva devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos” (TACITO, 2005, p.223). 

Apesar deste avanço conceitual, o motivo pelo qual este artigo foi deslocado para as 

Disposições Constitucionais Transitórias gerou dúvidas e não agradou a muitos defensores da 

causa negra como Fiabani (2007, p.7) que afirma que foi um momento de euforia e decepção 

ao mesmo tempo.  Salustiano (1997) coloca que por não ter recebido aprovação no capítulo de 

cultura – disposição permanente – essa proposta passou por este dispositivo transitório 

atípico, uma vez que somente pode ser aprovado no apagar das luzes na elaboração da 

Constituição. A antropóloga Leite vai além e afirma: 

 
[...] o debate sobre a titulação das terras dos quilombos não ocupou, no fórum 

constitucional, um espaço de grande destaque e suspeita-se mesmo que tenha sido 

aceito pelas elites ali presentes, por acreditarem que se tratava de casos raros e 

pontuais, como o do Quilombo de Palmares (LEITE, 2002, p.19).  

 

Alegações de que parlamentares interpretaram o termo quilombo no sentido histórico 

e que acreditavam que este artigo não necessitaria estar na parte permanente da Constituição, 

devido a sua natureza transitória, foram citadas como justificativa (CARVALHO, 1995 apud 

FIABANNI, 2007). Para os parlamentares, após a resolução deste “pequeno” problema social, 

não haveria necessidade do dispositivo. O antropólogo Oliveira Junior (1996, p.226) afirma 

que “[...] se seguida a noção tradicional de quilombo como grupo de negros fugidos, 

dificilmente se encontraria remanescentes atuais para ocupar suas terras”. 

                                                 
33

 Em 1982, realizou-se o I Simpósio Nacional sobre o Quilombo dos Palmares, em Alagoas (FIABANI 2000, 

p.358-360). No Maranhão foram realizados Encontros de Comunidades Negras Rurais (o primeiro em 1986, o 

segundo em 1988, o terceiro em 1989 e outros na década seguinte). Em 1992 foi criada a Reserva Extrativista 

Quilombo de Frenchal (Mirinzal - MA); no Pará também foram organizados os Encontros Raízes Negras (o 

primeiro em 1988 e o segundo em 1989 e outros na década posterior) e em 1989 foi fundada a Associação dos 

Remanescentes de Quilombo de Oriximiná – PA (FONSECA, 2000; p. 317-318).  
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A pressão de parte da sociedade para a “extensão da interpretação casuística da lei” 

(FIABANI, 2007) foi um dos meios de luta mais utilizados após a constituinte. Deste 

momento em diante, o termo passou a ser novamente reinterpretado e era preciso assumir um 

novo sentido para acatar a demanda da questão agrária das comunidades negras rurais, não 

apontando apenas aos remanescentes de quilombos no sentido estrito. Sendo assim, Leite 

(2006) considera que o quilombo passou a ser interpretado como direito a terra, enquanto 

suporte de residência, há bastante tempo reivindicado nos diversos adensamentos 

populacionais compostos majoritariamente, mas não somente, de afrodescendentes. Fiabani 

(2007) sugere, para melhor entendimento da questão, a denominação de todas as comunidades 

negras atuais de “quilombos contemporâneos”, diferenciando-os das comunidades compostas 

verdadeiramente de remanescentes quilombolas, onde de fato existiu algum núcleo de 

resistência no período escravista. 

Para o desenvolvimento do artigo 68 foi instituída a criação da Fundação Cultural 

Palmares
34

, instituição pública vinculada ao Ministério da Cultura que tem a finalidade de 

promover e de preservar a cultura afro-brasileira, na mesma época da Constituição brasileira. 

Primeiro órgão federal criado para promover a cultura negra no Brasil, a Fundação Palmares 

tem como principal finalidade a de reconhecer as comunidades remanescentes de quilombos, 

bem como ser responsável pela preservação do patrimônio cultural material e imaterial afro-

brasileiro. Este último, definido pela UNESCO (2003) como “[...] as práticas, representações, 

expressões, conhecimentos e técnicas e também os instrumentos, objetos, artefatos e lugares 

que lhes são associados e as comunidades, os grupos [...]”. Segundo Carril (2006, p.52), 

algumas comunidades receberam o título logo após esse marco político como, por exemplo, as 

comunidades de Pacoval e Boa Vista (Trombetas), no Pará, a Reserva extrativista de 

Quilombo do Frechal, no Maranhão e o Quilombo Rio das Rãs, na Bahia. 

O decreto nº 4.887 de 2003 normatizou o procedimento de regularização das terras 

das comunidades remanescentes de quilombo, tornando o Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA, o órgão responsável pela titulação dessas áreas. O Núcleo de 

Estudos Agrários – NEAD informou, em seu Boletim que: 

 
O decreto prevê ainda possibilidade de desapropriações de áreas particulares 

para fins de reconhecimento desses territórios e a criação de instrumentos e 

políticas de etnodesenvolvimento para garantir a preservação das características 

culturais dos remanescentes de quilombo (NEAD, 2003). 

                                                 
34

 LEI Nº 7.668, DE 22 DE AGOSTO DE 1988 – Autoriza o Poder Executivo a constituir a Fundação Cultural 

Palmares e dá outras providências 

 

http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2010/11/legis02.pdf
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Muitas vezes, as características do entorno são ameaçadoras à maioria das 

comunidades quilombolas brasileiras, pois há o avanço das cercas de fazendas, o que acaba 

proporcionando mais dizimação da cultura afro-brasileira. Este decreto de 2003 é alvo de 

ações judiciais de partidos oposicionistas ao atual Governo brasileiro e tramita no Supremo 

Tribunal Federal há oito anos. A ação direta de inconstitucionalidade (ADI) propõe a exclusão 

dos direitos, já adquiridos, de autoreconhecimento como remanescentes quilombolas e as 

definições dos limites territoriais das comunidades.   

O conceito de quilombo adotado nesta dissertação, para exemplificar as atuais 

comunidades do município de Ouro Verde de Minas, é tomado de forma “dinâmica e plástica” 

(SAHR, 2011) e segue a proposta de Arruti (2006). Toda essa discussão da ressemantização 

do termo quilombola, hoje, está relacionada ao envolvimento de professores e de profissionais 

de diversos ramos na atividade de regularização dos territórios quilombolas nas diversas 

regiões do país e está fundamentada em três paradigmas.  

O primeiro paradigma é o de remanescentes que, segundo Arruti (2006, p.82), tem a 

pretensão de resolver a relação de “continuidade e descontinuidade” espaciais verificada entre 

as atuais comunidades e o seu passado histórico, já que “a descendência não parece ser um 

laço suficiente” para dotá-los de direitos do ponto de vista jurídico. Desta forma, Arruti 

(2006) afirma que existe um avanço importante no período pós- constituição de 1988, quanto 

ao conceito de remanescentes que, ao contrário de buscar “as ‘reminiscências’ dos antigos 

quilombos por meio de documentos, restos de senzala e locais emblemáticos, os 

pesquisadores passaram a dar ênfase às próprias comunidades e a suas organizações sociais” 

(SAHR, 2011). Todo esse procedimento de reconhecimento é iminentemente recente para 

todas as comunidades quilombolas do Brasil, que anteriormente, não tinham nem a ideia que 

se enquadravam na categoria de “quilombola”.  

A possibilidade de regularização de seus territórios aparece, para as comunidades 

atuais, como uma forma de melhoria nas condições de vida destes lugares, sobretudo para as 

futuras gerações. Este primeiro paradigma está assentado “na definição das comunidades 

quilombolas ligada a uma historicidade vinculada às ideias de memória e direitos” (SAHR, 

2011) e está totalmente relacionado à questão fundiária brasileira.  

 Este assunto fundiário nacional levanta o segundo paradigma adotado por Arruti 

(2006) que é o das terras de uso comum, que estão relacionadas à necessidade de derrubar as 

teorias produzidas no regime colonial e que consideravam os quilombos como um lugar de 

fuga e de isolamento. A afirmação das comunidades para que consigam se garantir com 
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capacidade de organização na reivindicação de seus direitos é igualmente importante. Laços 

de solidariedade e de dependência mútua formam os aspectos sociais e territoriais, que são 

almejados na medida do tempo em que o conceito é ressemantizado. A “geograficidade”, 

marcada pelos usos da terra, reforça a luta e a organização propostas pelo movimento negro e 

por instituições, na perspectiva de retomarem os territórios quilombolas produzidos 

historicamente e que estão em posse de fazendeiros vizinhos. Nesta relação com o uso da 

terra, a vontade de várias comunidades retornarem para as suas terras de origem, é direito de 

inúmeras famílias que migraram para os centros urbanos (SAHR, 2011).  

 Na abordagem do terceiro paradigma levantado por Arruti (2006) está o conceito de 

etnicidade. Nesta perspectiva, a identidade quilombola se definiria por “uma referência 

histórica comum, construída a partir de vivências e valores partilhados” (ABA, 1994) e abre o 

critério de classificação de uma comunidade pela autodefinição, como já acontece.    

      
O conceito de grupo étnico surge, então, associado à ideia de uma afirmação de 

identidade que rapidamente desliza semanticamente para a adoção de auto-

atribuição, seguindo o exemplo de tratamento legal dado à identidade indígena 

(ARRUTI, 2006, p. 99). 

 

Sendo assim, abre a possibilidade para que as próprias comunidades deliberem sobre 

a sua sorte que seria decidida por critérios coletivos. Um destes critérios é o laço de 

parentesco, que pode também ser transmitido aos “novos” moradores que se incorporaram a 

comunidade por meio de casamentos e compartilhamentos dos mesmos valores e vivências. 

Os traços culturais originados da África, com forte sincretismo religioso e cultural brasileiro, 

segundo Sahr (2011), seriam fatores de segunda ordem para justificar essa etnicidade, pelo 

menos no exemplo de seu estudo com a comunidade quilombola de São João – município de 

Adrianópolis, Paraná. Neste caso em questão, a autora coloca o seu “objetivo principal a 

negação de estereótipos culturalistas e historicistas do que deveriam ser a comunidade para 

serem considerados quilombolas” (SAHR, 2011, p 54).  

Partindo para última década deste longo percurso de busca e de efetivação dos 

direitos, no ano 2000, teve-se um avanço na criação de programas institucionais voltados para 

questões sociais. Surgiram projetos específicos para essas comunidades, como foram os casos 

do Programa Brasil Quilombola
35

 e do Plano Nacional de Igualdade Racial
36

. Nesta etapa, 

                                                 
35

 O Programa Brasil Quilombola permeia ações de 23 ministérios, governos estaduais e municipais, e 

organizações da sociedade civil. O programa tem como objetivo melhorar as condições de vida das comunidades 

quilombolas identificadas nas cinco regiões do país. O programa é baseado em quatro eixos: Regularização 

fundiária, Infraestrutura e serviços, Desenvolvimento econômico e social e Controle e participação social 

(BRASIL, 2002 e MINÉ, 2012) 
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foram reconhecidos diversos direitos, foram instituídos inúmeros outros programas e projetos 

e a produção acadêmica a respeito das comunidades remanescentes de quilombos começou a 

crescer significativamente. Porém, isso não foi suficiente para uma real efetivação dos direitos 

e as ações propostas, que são pífias e esbarram em enormes burocracias governamentais.  

A Comissão Pró Índio de São Paulo, entidade sem fins lucrativos que também 

acompanha a causa quilombola, demonstrou todo esse imbróglio ligado a não efetivação na 

demarcação das terras, considerando o balanço das terras quilombolas do ano de 2011. Os 

números são bem modestos, podendo ser considerados quase nulos perto da imensidão de 

comunidades e diante dos direitos já reconhecidos legalmente no cenário brasileiro. No ano de 

2011, apenas dois títulos de terras quilombolas foram outorgados em todo o Brasil. Foram 

beneficiadas as comunidades de Colônia São Miguel, no Mato Grosso do Sul, que teve suas 

terras parcialmente tituladas pelo INCRA e a comunidade Preto Forro, no Rio de Janeiro, que 

recebeu o título do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro.  

“O placar das titulações continua muito desfavorável: apenas 6% do total estimado 

de três mil comunidades quilombolas no país contam com o título de suas terras” (CPI-SP, 

2012, p. 17). Esse resultado só não é pior, devido a políticas e ações de sete estados brasileiros 

que atuam de forma conjunta, colaborando com o Governo Federal na efetivação destes 

territórios. Este não é o caso do governo de Minas Gerais, um dos estados com maior número 

de comunidades reconhecidas pela Fundação Palmares e um dos que possuem maior número 

de processos de RDTI
37

 em aberto.  

A discussão sobre os conceitos quilombo e quilombola não é definitiva, pois não 

existe desejo de se engessar tais termos. A própria realidade se transforma e, assim, novas 

interpretações são necessárias. Buscou-se aqui contribuir para o esclarecimento da trajetória 

sobre o que significou e o que significa esses conceitos na atualidade.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
36

 DECRETO Nº 6.872, DE 2009. Com a criação de um Comitê de Articulação e Monitoramento a proposta visa 

melhorias nos eixos de Trabalho e Desenvolvimento Econômico; Educação; Saúde; Diversidade Cultural; 

Direitos Humanos e Segurança Pública; Comunidades Remanescentes de Quilombos; Povos Indígenas; Política 

Internacional; Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar; Infraestrutura e Juventude; 

 

37 Relatório Técnico de Identificação e Delimitação – Uma das partes mais complexas de todo o processo de 

delimitação de terras quilombolas.  
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3.  GEOGRAFIA E QUILOMBOS: PERSPECTIVAS TEÓRICAS 

 

 

3.1. Reflexões sobre a história da Geografia e a inserção da temática quilombola na 

Geografia Humanista e Cultural 

 

Estudar e sistematizar a evolução do pensamento geográfico demanda o 

conhecimento de uma enorme quantidade de detalhes. A tarefa de síntese torna-se ainda mais 

árdua. Os modelos, as leis, os princípios, os métodos, os paradigmas e as escolas mais 

importantes são assuntos que podem ser aprofundados durante toda uma vida acadêmica, a 

exemplo do demonstrado por Amorim Filho, (2011).  

A Geografia Humanista e Cultural sofreu e ainda sofre influências de outras 

correntes do pensamento tanto científicas que se projeta no corpo teórico-metodológico da 

Geografia, quanto de conhecimentos anteriores à sistematização da própria ciência moderna. 

Dessa forma, torna-se relevante abarcar, mesmo que brevemente, algumas dessas influências, 

para compreender o paradigma aqui enfocado. 

A corrente pode ser considerada um paradigma adotado e construído pela Geografia, 

em interface com outras disciplinas científicas. Dessa forma, antes de discutir diretamente 

essa corrente do pensamento, é necessário pensar sobre o conceito de paradigma, assim como 

entender como outros paradigmas se constituíram.  

O conceito de paradigma é definido por Kuhn (1962, 1975), citado por Amorim 

Filho (2007, p.16), como “um supermodelo que fornece regras intuitivas e indutivas sobre os 

tipos de fenômenos que os cientistas de uma determinada disciplina deveriam investigar e os 

melhores métodos de investigação”. Concebe-se, assim, que o paradigma é o 

desenvolvimento de uma ciência universalmente reconhecida e que por um determinado 

período são os pilares que regulamentam certa disciplina. Kuhn tinha uma ideia de sucessões 

paradigmáticas e essa ideia foi fortemente disseminada em vários campos da ciência. Para ele, 



50 

 

a evolução de uma ciência específica estaria relacionada a uma crise e posteriormente, a uma 

revolução e, assim, uma substituição da mesma. 

Essa visão do conceito de paradigma de Kuhn é contestada por Amorim Filho (2007) 

que a classifica como simplista, como ingênua ou até mesmo como errada. Para ele, “[...] a 

ideia de uma sucessão paradigmática linear não se sustenta evidentemente. O que se constata 

é uma grande pluralidade no pensamento e na prática da Geografia [...]” (AMORIM FILHO, 

2007, p.17) em toda a história dessa disciplina. Existiram momentos em que uma escola de 

pensamento se destacou mais do que a outra, mas coexistiram com alternativas e modos de 

produções científicas diferenciadas destas que estavam em evidência (AMORIM FILHO, 

2007).  

A ciência geográfica é considerada nova, do ponto de vista da modernidade, que 

define como disciplina científica um conjunto de investigações sobre determinado objeto 

feito a partir de um método específico. Entretanto, considerando no sentido mais lato, sendo 

uma ciência da Terra desenvolvida para fins de sobrevivência, a Geografia é, sem sombra de 

dúvida, um dos ramos dos saberes humanos mais antigos. “Desde a origem dos tempos, todo 

homem é geógrafo” (CLAVAL, 2010, p.11). Não poderia ser diferente, já que a ocupação do 

solo e a apropriação do território sempre foram necessárias para a sobrevivência humana.  

A adoção da prática “aventureira”, vinculada à sobrevivência, é a primeira etapa da 

Geografia, em que o homem explora a superfície terrestre e expande o seu ecúmeno (DE 

MARTONE, 1948; NOUGIER, 1966; CLOZIER, 1972; AMORIM FILHO, 2007; 2011). 

Existem registros preservados como utensílios utilizados e mapas rudimentares (conchas e 

fibras) elaborados para fins diversos de localização e que, por isso, podem ser adjetivados 

como geográficos (NOUGIER, 1966).   

Destacam-se, também, os desenhos rupestres, que foram produzidas como uma obra 

que servia às reais necessidades para a sobrevivência. A relação entre a criação da gravura e a 

caça feliz é um dos “saltos” pelos quais prosperaram a humanidade. Um dos utensílios usados 

pelos primeiros homens coletores de alimento é verificado nos Pitecantropos
38

 possuidores do 

“biface” que era obtido com o corte de um seixo, servindo para golpear, cortar e lixar. Após 

um melhor desenvolvimento de habilidade, na última glaciação do Período Quaternário, o 

homem usa o Sílex para obter maiores variedades de ferramentas. Chega a existir uma 

“fabricação em série” destes, que serviam para executar tarefas distintas. Nas escavações em 

                                                 
38

 Os primeiros pitecantropos ou "homo erectus" datam de cerca de 500 000 anos e foram descobertos em Java 

(Indonésia), Pequim (China), Heidelberg (Alemanha), Tenerife (Marrocos, Olduvai (Tanzânia) e na Hungria 

(Portal de História Professor Marcelo Gandolfi. http://www.historiageral.net/historia_geral.htm acessado em 

13/07/2012). 

http://www.historiageral.net/historia_geral.htm
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cavernas foram encontradas ossadas humanas ao lado de conchas de escargots, evidências que 

comprovam a coleta desses alimentos antes do domínio do fogo (NOUGIER, 1966).   

As práticas dos guias, cujos relatos apontados por Malek (1979) e Tahan (1967) 

também impressionam pelo conhecimento adquirido ao longo do tempo, repassados de 

geração em geração, formando-se, assim, uma forma de conhecimento tradicional. Os guias 

podem ser considerados os primeiros geógrafos, pois sistematizam, organizam e coordenam 

um grande conjunto de informações que lhe auxiliam a compreender o território em que 

habitam. Contudo, os guias são capazes de transmitir as informações para aqueles que 

procuram os seus serviços, a partir de uma leitura a respeito da paisagem, que, muitas vezes, é 

influenciada pela transmissão da percepção de pai para filho ou de membros da mesma 

cultura. Um guia é uma pessoa que conduz, que dirige, que mostra o caminho, é conselheiro 

que conhece e sabe dar informações de caráter essencialmente histórico, geográfico e cultural 

acerca do percurso (NOUGIER, 1966). 

Essa profissão se tornou praticamente um ofício, em que se conhece o espaço 

habitado, identificam-se suas armadilhas, suas fontes de alimento e sabe-se usar o próprio 

território a seu favor.  Os conjuntos de significados construídos pela sociedade de Malek 

(1979) a respeito do deserto e dos seus elementos podem ser considerados um exemplo. São 

importantes conceitos que permitem a adaptação do homem a esse espaço árido, concebido 

como inóspito. Esses conceitos e conjuntos de símbolos foram edificados culturalmente, 

produzindo saberes que servem aos povos que habitam o deserto como um “manual de 

sobrevivência”. 

Esse tipo de conhecimento tradicional tem uma forte presença nos quilombos 

brasileiros. A apropriação do espaço, produzindo território, auxiliou na defesa e, assim, na 

resistência cultural destes agrupamentos negros. Além disso, utilizam pontos de referências 

naturais para se locomoverem e definirem práticas agrícolas de acordo com as estações do 

ano. Existem relatos contemporâneos sobre a permanência desse conhecimento espacial no 

Vale do Ribeira, região cárstica no litoral sul do estado de São Paulo, onde quilombolas 

atuam como guias turísticos, auxiliam em expedições de biólogos e espeleólogos e, até 

mesmo, ajudam a localizar grupos que se perderam nas matas.      

A produção de conhecimento na Grécia Antiga
39

 influenciou todos os campos da 

ciência moderna, sistematizada muito tempo depois na própria Europa. Com a Geografia não 

                                                 
39

 A transição entre a chamada Geografia Primitiva e a chamada Geografia Grega abarca o período de, 

aproximadamente, 10.000 a.C até 400 a.C., quando se inicia primeiras civilizações e manifestações políticas. 

Esse período é chamado de Geografia “Pré-Helênicas” (AMORIM FILHO, 2011). 
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foi diferente, sobretudo porque se inicia na Grécia o ensino do saber geográfico de forma mais 

extensiva, quando também foi incentivada a aplicação desses conhecimentos em viagens, em 

guerras e em questões relacionadas à saúde. Nesta infatigável troca de experiências com 

povos de outros lugares e com acúmulo de materiais das mais diversas civilizações, a Grécia 

dá um salto no desenvolvimento de conhecimentos que são considerados a base da ciência 

moderna.  

Neste momento, existe uma transição de uma sociedade que parte do particular para 

um círculo de povos, em que a troca de informações e de conhecimentos adquire uma 

magnitude nunca antes vista. A sociedade grega se transforma em sociedade diagonal, que 

começa a interagir com várias outras civilizações (JASPER, 1949; MOMIGLIANO, 1991; 

AMORIM FILHO, 2011). Nesse contexto, surge o termo “Paideia”, que, abreviando, é um 

somatório de expressões modernas como “civilização”, “cultura”, “tradição”, “literatura”, etc. 

“Os gregos tiveram o senso inato do que significava ‘natureza’, [...] consideravam as coisas 

do mundo numa perspectiva tal que nenhuma delas lhe parecia como parte isolada do resto, 

mas sempre como um todo ordenado em conexão viva” (JAGER, 1936, p.10). 

Nesta etapa de desenvolvimento da Geografia temos outros nomes também 

importantes que contribuíram para essa primeira incursão epistemológica. Heródoto (V a.C), 

conhecido como o “pai da História e da Geografia” foi destacado por suas tendências 

descritivas dos inúmeros territórios por onde percorreu. O gosto por conhecer povos 

estranhos ao seu olhar eram uma de suas paixões. Salientava que, por causa das 

necessidades dos homens, uma delas a fome, é que nasce a ciência geográfica (BONNARD, 

1974). 

Platão e Aristóteles (V – IV a.C) fazem relações entre ambiente natural e homem. 

Tales de Mileto (século VI a.C) com a ideia da Geografia Geral é um dos nomes precursores 

deste movimento. Pytheas (IV a.C) descreve seus relatos de viagens também  com descrições 

físicas e com os “gêneros de vida”. Erastóstenes (por volta de 230 a.C) desenvolve estudos de 

hidrografia e de climatologia por meio de sua cartografia da Terra. Políbio e Estrabão fazem 

observações a respeito dessas duas correntes: a Geografia Regional e a Geografia Geral. A 

primeira mais descritiva, humana, com preocupações sobre etnografia, migrações e costumes 

dos povos. A segunda linha de uma forma mais física, mais exata e com exigência de precisão 

matemática (BONNARD, 1974; AMORIM FILHO, 2011). 

  Os romanos sofreram influência direta dos gregos, apesar de não darem 

continuidade à metodologia e à razão por eles aplicadas aos conhecimentos geográficos. Os 

romanos focaram soluções de problemas de cunho administrativo e expansionista, ligadas às 
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descrições das áreas, das estradas e do itinerário, sendo eficientes na aplicação da Geografia 

Grega. Os mapas elaborados pelos romanos eram mais simples esteticamente, enquanto os 

dos gregos eram considerados, por muitos, verdadeiras obras de artes (AMORIM FILHO, 

2011). 

O desejo de saber sobre as características da população motivou os romanos a 

realizaram 72 Censos entre os séculos VI a.C. e I d.C., com função de uma busca pelo maior 

conhecimento do Império, sua extensão, seus limites, seus recursos e para estimar os impostos 

que sua manutenção exigia. Nesta época, a arquitetura romana expande seus conceitos, 

ampliando a infraestrutura das cidades, como obras de saneamento, como os aquedutos e a 

construção de estradas, o que revela novas formas de apropriação do espaço que irão conferir 

maior qualidade de vida aos romanos (NICOLET, 1988).  

Muito também poderia ser dito sobre as contribuições da produção de conhecimentos 

na Idade Média
40

 à Geografia. A pergunta crucial desta fase é feita por James e Martin (1981): 

quem estava descobrindo quem? Época das Grandes Navegações e, consequentemente, de 

grande ampliação dos horizontes geográficos europeus, a Idade Média é representada pelas 

Geografias Cristãs, em que os pensadores se reuniam nos monastérios e mesclavam ciência e 

religião. Uma das características marcantes desse período é a diminuição da qualidade dos 

mapas e, consequentemente, do conhecimento a respeito do espaço e suas multifaces 

culturais. Marco Polo (1254-1324) é o responsável por uma série de mudanças na vida social, 

política e geográfica europeia por meio de suas viagens (JAMES; MARTIN, 1981). 

A Geografia do mundo chinês, também neste período da Idade Média, é calcada pela 

não intervenção de outras culturas no processo de estruturação da informação geográfica. Os 

valores, as crenças e as religiões estão fortemente ligados à produção de novos 

conhecimentos. O Confucionismo, o Taoismo e o Budismo não se preocupam com um Deus, 

mas sim com a valorização da natureza e do homem em conjunto. O mundo chinês 

permaneceu isolado do mundo europeu e, segundo Needham (1978), do século II a.C ao 

século XV d.C, os chineses tinham um dos mais altos níveis de desenvolvimento do 

conhecimento sobre a Terra. Entre os oito estudos e textos geográficos chineses com maiores 

destaques, segundo Needhan (1954; 1959), os que dialogam com a temática aqui proposta são 

os estudos das populações, descrições de regiões da China e de  territórios estrangeiros, 

relatos de viagens e topografias dos lugares. O trabalho chinês foi significativo, 
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 Períodos da Alta Idade Média foram os séculos V ao IX e os da Baixa Idade Média o X ao XV.  
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principalmente na aplicação do conhecimento da natureza para finalidades utilitárias, 

caracterizando uma Geografia vivencial, ligada diretamente aos seus valores culturais.  

O mundo islâmico também tem sua contribuição geográfica no período medieval e 

isso é resultado, em parte, da grande expansão de sua religião e suas influências. O Corão, 

escrito por Maomé, abordou aspectos não somente religiosos, mas também o modo de vida 

social, político e econômico do mundo árabe. A religião islâmica é relativamente simples, 

com o objetivo de agregar novos crentes, fato esse que auxiliou a disseminação por outras 

regiões do planeta.  

Os muçulmanos tinham maior variedade para a produção de conhecimentos e 

informações em comparação aos cristãos, devido aos deslocamentos de seus viajantes e ao 

acesso à tradução dos conhecimentos gregos. Destacam-se alguns autores islâmicos que 

contribuíram para os conhecimentos geográficos. Ibn Haukal (943-973) analisou como viviam 

as pessoas ao sul da Linha do Equador, onde teorias gregas não indicavam a presença de vida 

humana. Ibn Khaldun (1332 -1406) completa sua obra em 1377, chamada de “História do 

Mundo” e discute a influência do ambiente sobre o homem e analisa os vários estágios da 

organização social. Battuta (1304-1368), como já descrito, anteriormente, é outro nome que 

compõe a lista dos principais pensadores desta época. Para Bissio (2007) a Geografia era 

“uma ciência que não separava a terra nem o homem das outras criações ou criaturas do 

Universo, nem tratava de forma diferenciada o metal e a planta, a vila e um ser vivo, o homem 

e o cosmos” (BISSIO, 2007, p.51). 

O avanço das atividades mercantilistas e depois capitalistas na Idade Moderna passou 

a demandar conhecimentos para a realização e a ampliação desse modo de produção. A 

ciência moderna será esse conhecimento sistematizado e legitimado para a expansão 

capitalista, que incluía, no século XIX e início do século XX, o imperialismo. A busca por 

matéria-prima para as necessidades capitalistas de produção e a formação de novos mercados 

consumidores impulsionou toda essa fase, incluindo o conhecimento produzido. 

É nesse contexto que a Geografia passa a ser uma disciplina científica moderna em 

processo de sistematização, com o intuito de constituir seu corpo teórico-metodológico. A 

gênese dos fundamentos filosóficos deste período é defendida por Santos (2004) como algo 

além do pensamento geográfico, que deve ser contextualizado nos movimentos da ciência 

moderna. Alguns nomes que esse autor considera fundamentais para a realização desse 

resgate são: Descartes, Kant, Darwin, Comte, Hegel e Marx. Nota-se a grande influência 

desses autores em obras geográficas, como as de Ratzel, Ritter, La Blache e Brunhes 

(SANTOS, 2004).  
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Nascem, assim, as primeiras escolas geográficas, na Alemanha, com Humboldt e 

Ritter. Estes dois autores contribuíram muito com reflexões epistemológicas. Apesar de serem 

contemporâneos, seguiram linhas de pensamento que ora se aproximam e ora se separam 

(MOREIRA, 2011). Gomes (2000, p. 46) considera que esses autores foram os principais na 

“sistematização da explicação e a descrição metódica na geografia”.  

Humboldt foi contemporâneo do movimento do Iluminismo, sendo afetado pelo 

espírito romântico e holista do início do século XIX e por ideais franceses, como o 

Enciclopedismo e a Revolução Francesa. Dedicou intensos estudos no campo da botânica e 

em 1791 foi admitido na Academia Mineira de Freiberg – uma das melhores escolas de 

mineralogia da Europa (KOHLHEPP, 2008; BEACK, 1999).  

  Ritter concebeu a Geografia como ciência empírica afirmando que sua metodologia 

deveria basear-se na observação direta, o oposto da ideia de que se deve partir de hipóteses 

teóricas. As viagens realizadas por Humboldt influenciaram seus estudos na elaboração de 

algumas ideias na construção de sua obra maior, a “Geografia Comparada”. Este mosaico de 

concepções filosóficas e metodológicas proporcionou à sua obra uma importante 

complexidade e pluralidade, contemplando diversas fontes de informações para entender as 

relações entre homem e natureza. Somente a natureza não pode ser o único poder causal. O 

homem é, na superfície da Terra, um agente de transformação das paisagens (ALVES, NETO, 

2009).  

Outras correntes se estabeleceram na Europa, como o determinismo ambiental 

concebido a partir das ideias de Ratzel, na Alemanha e o possibilismo de La Blache na 

França. Essas correntes ficaram conhecidas como partes integrantes da Geografia Clássica ou 

Tradicional.  

Ratzel defendeu a tese de que o solo determina o destino e a capacidade dos povos, 

ou seja, as condições naturais determinariam sobre a humanidade de forma diferenciada 

(MORAES, 1998). No fim do século XIX a constituição da Alemanha como Estado Nacional 

revigorou as discussões territoriais no campo da Geografia. Por meio da Geografia, Ratzel 

buscava legitimar a expansão territorial deste novo Estado, com um discurso notadamente 

autoritário. De acordo com Gomes (2000, p. 132), Ratzel procurou “[...] estabelecer leis gerais 

para compreender as relações homem-meio”. Apesar de o homem ter sido considerado em 

seus estudos, ele não era o foco central.  

La Blache fundou a Escola Francesa de Geografia. Condenava a posição política 

mencionada nos discursos de Ratzel, dizendo que a neutralidade era indispensável ao mundo 

científico. Mesmo com essa posição, seu discurso também era repleto de ideologias. Faz a 
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crítica direcionada à Escola Alemã ao exaustivo naturalismo dos seus estudos, apesar de não 

ter conseguido romper totalmente com essa forma de pensar o mundo. Ele inseriu o homem 

nos pensamentos geográficos, mas não o considerou em sociedade. O homem era apenas mais 

um elemento componente da paisagem (GOMES, 2000). 

La Blache pensou a paisagem como o objeto de estudos da Geografia e focava em 

seus trabalhos a relação entre o homem e a natureza. Apoiava-se na ideia de que a superfície 

terrestre possibilitava soluções favoráveis ou não ao destino dos povos. Ele definiu para a 

Geografia um método de estudos. “A Geografia distingue-se como ciência essencialmente 

descritiva. Não seguramente que renuncie à explicação: o estudo das relações dos fenômenos, 

de seu encadeamento e de sua evolução, são também caminhos que levam a ela” (LA 

BLACHE, 1982, p. 45). 

A Geografia também se expandiu para outros territórios e ganhou fortes teorias 

estadunidenses como a que estabeleceu a Geografia Teorética Quantitativa. Neste momento 

foi desenvolvida, por alguns pensadores, a padronização científica. A forma de se pensar e de 

se fazer Geografia começava a ser questionada e dúvidas emergiam sobre a validade da 

Geografia produzida até então. Para Hissa (2002, p. 70) “a ‘revolução quantitativa’ na 

geografia pode ser compreendida como um movimento de adequação da disciplina ao 

‘método de pensar científico’” da época. Christofoletti considerou a dinâmica deste ramo 

quantitativo “como sendo paradigmática, alienada, objetivada no estudo dos padrões espaciais 

e não nos processos e problemas socioeconômicos e com grande função ideológica” 

(CHRISTOFOLETTI, 1982, p. 27).  

 No período após a Segunda Grande Guerra, a Geografia voltou seus olhares para o 

então chamado Terceiro Mundo e as suas características socioeconômicas e espaciais. Com a 

ampliação do marxismo em toda a ciência, a Geografia também estabelece a sua corrente 

marxista: a Geografia Crítica. Concebida como uma corrente que foca o estudo do espaço, ela 

se preocupa também com questões sociais. O homem não é um simples elemento na 

paisagem, mas age como um importante elemento transformador e definidor do espaço por 

meio das relações sociais desenvolvidas. Esta vertente estuda as relações entre os homens e a 

relação entre a sociedade e a natureza, para buscar uma explicação da realidade. 

Duras críticas são relacionadas ao caráter positivista das formulações anteriores. 

Gomes (2000) considera “a ciência em sua forma dominante como um instrumento de 

alienação social, e os métodos positivistas como procedimentos eficazes para reproduzir os 

modelos de desigualdade social ou espacial" (GOMES, 2000, p. 278).  
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As três grandes orientações para a formação da Geografia Cultural foram as 

Geografias Teorético Quantitativas de cunho neopositivista, cientificista e, atualmente, 

voltada para a técnica do geoprocessamento; as Geografias Radicais (ou críticas) de formação 

neomarxista e relacionadas aos aspectos econômicos e sociais; as Geografias Humanísticas 

com abordagens fenomenológicas, existenciais, das percepções, das cognições, das 

representações de lugares e de paisagens valorizadas individualmente.   

A formação e a consolidação da Geografia Humanista e Cultural se deram com a 

expansão do capitalismo, que, como consequência, produziu uma urbanização cada vez mais 

complexa com industrializações maiores e também a mecanização da agricultura. A Segunda 

Guerra Mundial e a crise de 1929 certamente deixaram marcas na sociedade, cada vez mais 

globalizada (CHRISTOFOLETTI, 1982; MORAES, 2003). Além disso, pode-se destacar que 

a consolidação desta corrente vem em um momento de necessidade de diferenciação e de 

mudança natural dos pensamentos dos seres humanos. (AMORIM FILHO, 2011). 

Para Christofoletti (1982), a preocupação desta abordagem humanística estava na 

distribuição dos aspectos originados pelas atividades humanas que, em seu início, não teve 

uma base de apoio teórico e metodológico próprio das Ciências Humanas, e, por isso, surgiu 

com o rótulo da não precisão e da não definição. A grande diversidade de pensamentos é um 

dos marcos desta corrente que, para Moraes (2003, p.97), eram “as mais variadas e 

antagônicas”. Questionamentos a respeito dessa abordagem se referem às influências de bases 

mais precisas que eram exigências do positivismo, que reduziam o trabalho científico ao 

domínio da aparência dos fenômenos. O pesquisador era tido como mero observador neutro 

da realidade (MORAES, 2003). Sarh (2007, p.59) vai contra essa lógica de pensamento e 

afirma que “a ideia básica da geografia cultural é trabalhar o mundo, ou melhor, os mundos, 

através da pluralidade das suas expressões, sejam estas vividas ou interpretadas”. 

Os precursores das bases da Geografia Humanista são muitos. Alguns nomes foram: 

Sauer (1889-1975) com estudos da morfologia das paisagens naturais e culturais; Bacherlad 

(1884-1962) com a discussão sobre os espaços felizes ou hostis; Dardel (1899-1967) com as 

experiências vividas e a geograficidade; Lowenthal (1923) com a percepção ambiental e 

comportamental; Gould (1932-2000) com seus mapas mentais e percepções espaciais; e 

Boulding que se dedicou as relações entre vida, sociedade, representação e imagem 

(AMORIM FILHO, 2011).  

Dentre as primeiras manifestações produzidas por esta corrente, que se desdobraram 

a partir dos precursores, destacam-se as ideias de Buttimer que pesquisou os valores em 

Geografia, a paisagem e o lugar; Frémont estudou a religião e o espaço vivido; Raffestin se 
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debruçou sobre paisagem e territorialidade; Sopher introduziu a toponímia dos lugares e a 

percepção da paisagem; e Tuan difundiu o conceito de topofilia e topofobia, que definem 

respostas humanas ao meio ambiente (AMORIM FILHO, 2011). 

As décadas de 60 e 70 do século XX são importantes para a consolidação da 

Geografia Humanista e Cultural, em que o foco se volta ao espaço local e específico, o lugar 

(KOZEL, 2007). Entram temas relacionados a atitudes e a valores em relação ao meio 

ambiente, à educação ambiental, às biografias dos lugares com as reconstruções históricas das 

paisagens, a preservação do patrimônio cultural, a percepção, a cognição e a representação 

(AMORIM FILHO, 1999). Para Bailly (1985) citado por Kozel (2007, p.114) “cognição [é] o 

processo de aquisição, representação da informação e sua transformação em conhecimento. A 

percepção e a representação são partes integrantes do processo cognitivo”. Oliveira (2002) 

ressalta “a relevância dos estudos qualitativos para se conhecer a percepção e cognição de 

moradores e usuários de lugares” (OLIVEIRA apud KOZEL, 2007, p.117).  

Essas abordagens são extremamente úteis para os geógrafos e demais profissionais 

interessados na temática em busca da compreensão do espaço produzido por grupos humanos 

particulares e que vivem a margem do sistema vigente do capitalismo. Para Tuan (1980) cada 

cultura específica influência, de diferentes maneiras, a percepção espacial e as atitudes em 

relação ao ambiente. “Os seres humanos atribuem significado e organizam o espaço de acordo 

com os símbolos que constroem a partir de sua percepção” (TUAN, 1980 apud KOZEL, 

2007, p.120). 

As comunidades quilombolas são exemplos claros desta forma de apreensão da 

realidade espacial construída. Estes conhecimentos foram-lhes úteis para permitir a 

permanência e a disseminação cultural do território. Porém, o histórico de ocupação, as 

práticas e táticas usadas nos atuais territórios são frutos de uma percepção, uma cognição e 

uma representação da população mais velha que lutou e originou estes espaços de resistências. 

A paisagem quilombola é marcada por um fazer tradicional, local e específico desses grupos 

que desenvolveram práticas heterogêneas, envoltas por geossímbolos escolhidos e 

significados culturalmente pelos seus componentes. A paisagem torna-se lugar, numa 

apropriação cultural do espaço.  

No período de formação dos primeiros quilombos brasileiros foi clara a escolha da 

maioria dos espaços para sua formação. Quase todos de difícil acesso e com barreiras físicas 

que limitavam certos avanços das tropas antiquilombos. Mesmo após a abolição da escravidão 

surgem agrupamentos de negros em regiões que naquele momento não interessavam a 

ninguém em ocupá-las, seja pelos distanciamentos dos centros urbanos, pelo relevo 
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bruscamente movimentado ou pelo desinteresse econômico que, até então, não era conhecido 

como lugares comercialmente atrativos para a expropriação natural.  

Muitos destes relevos sugerem a ideia de fortaleza natural, tema para o qual os Fiabani 

(2005) e Reis (2003) têm muito a contribuir, sobretudo quando se trata da apropriação da 

paisagem e seus geossímbolos pelas comunidades quilombolas. 

Esse movimento dos aquilombamentos superou dificuldades que antes não eram 

previstas, quebrando até mesmo paradigmas da época. Os negros fugidos conseguiram 

sobreviver, muitos destes grupos, em lugares considerados inóspitos, mas que na atualidade 

começam a entrar no circuito espacial definido pelo mercado de terras. Existem diversos 

interesses econômicos e especulativos em relação às terras que estão nas mãos dos 

quilombolas por todo território brasileiro. 

Os quilombos contemporâneos são, de fato, importantes lugares para os estudos de 

ordem humanista e cultural, pois são em sua essência repletos de representações simbólicas, 

imaginárias e diretamente relacionadas ao espaço moldado e adaptado para a sobrevivência.  

Um estudo geográfico dos quilombos integra o que foi denominado por Claval 

(2010) como etnogeografia. Quantas formas diferentes de apropriação do território e de 

construção do sentido de lugar e de saberes existem nos mais diversos quilombos brasileiros 

atuais? Sobre a etnografia das sociedades tradicionais Claval (2010, p.12) afirma que “as 

práticas, as habilidades, os conhecimentos e os discursos geográficos também dizem respeito 

ao tecido social no qual evoluem as populações e as redes que o estrutura; eles tratam das 

representações do além que dá sentido às suas vidas”. Desta forma, a Geografia Humanista e 

Cultural pode contribuir para um aprofundamento e ampliação dessa realidade quilombola.  

 

 

3.2. Reflexões teóricas sobre os quilombos a partir das categorias socioespaciais 

 

Para desenvolver uma discussão sobre as heranças históricas dos quilombos e suas 

interações na atualidade é preciso fazer algumas reflexões sobre as questões socioespaciais 

que essa temática envolve. Desse modo, é importante pensar sobre algumas categorias 

socioespaciais – paisagem, território e lugar − que fundamentam teoricamente a discussão 

sobre os remanescentes de quilombos na Geografia. 

O território expressa a ideia de poder e a de domínio sobre o espaço e remete 

também às concepções de fronteira e de limite. Como o território é uma categoria 

socioespacial, conhecer o território é uma forma de conhecer o espaço e a sociedade (HISSA, 

2008). Segundo Haesbaert, 
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etimologicamente, a palavra território, territorium em latim, é derivada diretamente 

do vocábulo latim terra, e era utilizada pelo sistema jurídico romano dentro do 

chamado jus terrendi [...], como pedaço de terra apropriado, dentro dos limites de 

uma determinada jurisdição político-administrativa. [...] jus terrendi se confundia 

com o ‘direito de aterrorizar’ (HAESBAERT, 2011, p.43). 

 

O território também é marcado por espaços fronteiriços, socialmente produzidos e que 

estão sujeitos a transformações. Os conflitos históricos são traduzidos também pela 

modificação de fronteiras que se originam da reorganização das relações de poder e das 

formas de controle. Os conceitos de limite e de fronteira parecem semelhantes, mas 

expressam diferenças essenciais. Fronteira e limite são manifestações políticas de relações de 

poder. A distinção entre limite e fronteira segundo Hissa (2002, p. 34): 

  

O limite, visto do território, está voltado para dentro, enquanto a fronteira, 

imaginada do mesmo lugar, está voltada para fora como se pretendesse a expansão 

daquilo que lhe deu origem. O limite estimula a ideia sobre a distância e a 

separação, enquanto a fronteira movimenta a reflexão sobre o contato e a integração. 

  

Nesta leitura, limites e fronteiras se encontram espacialmente. Um incorpora o outro, 

num movimento dialético inerente à produção territorial. O limite fecha e a fronteira expande 

o território que ambos marcam.  

Além do Estado-Nação, é possível perceber a produção de diferentes territórios, que 

podem ser remodelados, refeitos, ampliados, extintos, enfim, que possuem dinamismo. Esses 

territórios estão por toda parte, pois os sistemas de poder estão por toda parte. Tratam-se de 

territorialidades, que representam influências de poder projetadas nos lugares e, assim, na vida 

cotidiana. Desta forma,  

 
“[...] obviamente territorializar-se para um grupo indígena na Amazônia não é o 

mesmo que territorializar-se para os grandes executivos de uma empresa 

transnacional. Cada um desdobra relações com ou por meio do espaço de formas as 

mais diversas. Para uns, o território é construído muito mais no sentido de uma área-

abrigo e fonte de recursos, a nível dominantemente local; para outros, ele interessa 

enquanto o articulador de conexões ou redes de caráter global (HAESBAERT, 2011, 

p.97). 

 

Os lugares, assim, compõem-se de uma pluralidade de territórios, que se expressa por 

símbolos sociais, tal como o muro e a cerca que definem limites. Muitos símbolos que 

representam as territorialidades não são materiais, mas estão representados espacialmente 

como se um muro físico ali existisse. Tais limites inibem, impedem que se vá além, como se 

houvesse um olhar a vigiar os movimentos nos territórios.  

Ainda no processo de conceituação do território, destaca-se que há muitas tentativas 

de diferenciá-lo do conceito de espaço:  
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O território nessa perspectiva, é um espaço onde se projetou um trabalho, seja 

energia e informação, e que, por consequência, revela relações marcadas pelo poder. 

O espaço é a “prisão original”, o território é a prisão que os homens constroem para 

si (RAFFESTIN, 1993, p. 143-144).  

 

O autor remete à possibilidade de um espaço na ausência do território. Raffestin 

(1993) defende que a existência do espaço é anterior a qualquer ação humana, como se esse 

fosse uma matéria-prima. A percepção desse autor nega a concepção de espaço socialmente 

produzido, pois o uso do espaço aconteceria apenas através da produção do território.  

Santos (2000, p.26), quando interrogado sobre a diferença entre espaço e território, 

afirmou: “houve um tempo em que a gente discutia muito isso: o espaço vem antes, não, o 

que vem antes é o território”. Para esse autor, o mais importante é escolher um dos termos e 

conceituá-lo, pois ambos estão interligados na produção da vida social.  

Ele não faz essa distinção, para ele ambos são socialmente produzidos, mais do que isso, para 

ele não é possível falar em espaço ou território em si mesmo, ambos estão entrelaçados à 

dinâmica social: “[...] uso do território, e não o território em si mesmo, que faz dele objeto de 

análise social” (SANTOS, 2000, p.15).  

Bonnemaison (1981) salienta a estreita relação entre o espaço e o território que é, 

para ele, o “campo social”, uma estrutura de relações sociais, fluxos econômicos e de modo 

de produção. É neste campo social que surgem os geossímbolos, elementos da paisagem que 

assumem novas dimensões, transformando-se em lugar. Santos (2000) cria conceitualmente, a 

categoria “território usado” e acrescenta que:  

 
[...] não serve falar de território em si mesmo, mas de território usado, de modo a 

incluir todos os atores. O importante é saber que a sociedade exerce 

permanentemente um diálogo com o território usado, e que esse diálogo inclui as 

coisas naturais e artificiais, a herança social e a sociedade em seu movimento atual 

(SANTOS, 2000, p. 26).  

 

Na atualidade, quando todo o filme do mundo é conhecido, tal como afirma Santos 

(2005), os homens já produziram territorialidades em todos os lugares, mesmo os mais 

longínquos e mais inóspitos já possuem significados políticos e, portanto, territoriais. Além 

disso, produzir territórios é também uma forma de produzir espaço. Um não exclui ou 

sobrepõe o outro. O território é uma das faces do espaço. São conceitos que se atravessam. 

Castells conceitua a produção social do espaço, que engloba a construção de territórios:  

 
[...] o espaço não é um reflexo da sociedade, ele é a sociedade. [...] Portanto, as 

formas espaciais, pelo menos em nosso planeta, hão de ser produzidas, como o são 

todos os objetos, pela ação humana. Hão de expressar e executar os interesses da 

classe dominante, de acordo com um dado modo de produção e com um modo 
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específico de desenvolvimento. Hão de expressar e implementar as relações de 

poder do Estado numa sociedade historicamente definida. Ao mesmo tempo, as 

formas espaciais serão marcadas pela resistência das classes exploradas, dos sujeitos 

oprimidos e das mulheres dominadas. E a ação deste processo histórico tão 

contraditório sobre o espaço será exercida numa forma espacial já herdada, produto 

da história anterior e sustentáculo de novos interesses, projetos, protestos e sonhos. 

Finalmente, de quando em quando, surgirão movimentos sociais para questionar o 

sentido da estrutura espacial, por conseguinte, tentar novas funções e novas formas 

(CASTELS apud SOJA, 1993, p.89).  

 

Esta fala revela as contradições inerentes à produção do espaço na sociedade 

capitalista. Para o referido autor, o espaço não antecede o território, mas o contém e a 

produção de ambos está voltada para ratificar os interesses hegemônicos definidos pelas 

classes dominantes. Ao produzir espaço, as classes dominantes produzem seu território, ou 

seja, espacializam seus poderes políticos. É nessa perspectiva que o autor afirma que o 

“espaço é a sociedade”. Assim, como a sociedade não é formada apenas pelas classes 

dominantes, o espaço também é a resistência e a contra-hegemonia.  

As territorialidades são disputadas, geram conflitos, pois diferentes grupos e sujeitos 

têm diferentes orientações e movimentam forças, muitas vezes, contraditórias. É o caso das 

comunidades tradicionais e dos grandes latifundiários. Mesmo os quilombos que não estavam 

ou ainda não estão organizados em movimentos sociais e não se enquadram no modo de vida 

moldado pelo capitalismo, representam uma forma de resistência.  

A terra constitui o meio fundamental para a reprodução da vida das remanescentes de 

quilombos, é meio de sobrevivência e de trabalho das famílias. A produção e a manutenção do 

território são, assim, processos fundamentais para a autonomia dessas comunidades. Sem 

território não há comunidade, pois não há organização da produção, do tempo e do espaço. Os 

inúmeros grupos de resistência no campo passam por diferentes situações na atualidade em 

que não possuem a titulação das terras ou já passaram pela expropriação do seu território ou, 

ainda, vivem cotidianamente com essa possibilidade, o que significa também a perda de seus 

saberes e de seu modo de vida.  

As comunidades remanescentes de quilombos vivenciam uma dinâmica territorial 

construída cotidianamente pelos seus integrantes. Entretanto, a legitimação territorial dessas 

comunidades é dificultada pelos processos políticos que integram a realidade brasileira. 

Mesmo havendo um reconhecimento legítimo deste território por parte do Estado brasileiro, 

por que, então, o processo de titulação das terras ainda é uma realidade distante para tantas 

comunidades? Uma das respostas a essa indagação refere-se à própria atuação do Estado por 

meio de políticas que corroboram com a reprodução do capital e as leis que mercantilizam os 
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espaços. Nesse contexto capitalista, as terras das comunidades remanescentes de quilombos 

não seriam legais, pois não foram compradas. Trata-se, portanto, de uma contradição.  

A valorização mercantil das terras passou a ser uma prática cada vez mais intensa no 

cotidiano socioespacial da sociedade brasileira, sob o aval e o incentivo do Estado, sobretudo 

a partir da década de 1930 (FERREIRA, 2006). É também essa década que marca a 

intensificação do processo de modernização do território, novamente sob o incentivo do 

Estado. Esse contexto passa a impulsionar as expropriações de terras e a ampliação de 

latifúndios, utilizados para produção de monoculturas agrícolas voltadas, principalmente, para 

a exportação, em um processo permeado por violências, que não se restringe apenas à 

violência física, mas muito menos a exclui. Essas comunidades assistiram e ainda assistem o 

acirramento da modernização do território brasileiro, que inclui a “[..] derrubada das florestas, 

[...] barragens e [...] projetos de irrigação, que também passaram a inviabilizar a reprodução 

da comunidade tradicional” (FERREIRA, 2006, p.62). 

É nesse contexto que muitas comunidades remanescentes quilombolas não 

conseguem ter seu território reconhecido legalmente, a não ser que haja o processo de compra 

das terras ou as poucas demarcações existentes após 1988. Entretanto, a relação dos 

quilombolas com a terra, com a sua paisagem e, portanto, com os geossímbolos, ou seja, a 

relação socioespacial não foi e não é uma relação mercantilista, trata-se de uma relação de 

identidade sociocultural e histórica, uma relação definida pelo valor uso.  

O momento histórico atual é diferente do período escravocrata brasileiro, porém todo 

momento histórico é resultado de um processo, de um presente que foi sendo construído no 

passado. Isso significa que as comunidades remanescentes não experimentam o cotidiano tal 

como os escravos o vivenciavam. Entretanto, isso não nega a descendência histórica e 

socioespacial dessas comunidades. Nessa perspectiva, o espaço apropriado pelos quilombolas 

e, hoje, pelos remanescentes, constitui um lugar-território.  

A categoria lugar, nesse contexto, refere-se ao espaço vivenciado afetivamente por 

sujeitos que constroem cotidianamente uma história individual, ao mesmo tempo em que 

produzem a história coletiva. Essa é uma conotação fenomenológica, em que a identidade 

espacial dos remanescentes é fundamental para a afirmação desse lugar-território. Essa 

espacialidade só é apropriada como território porque constitui um lugar para os integrantes 

das comunidades. O significado de território, nessa perspectiva, pressupõe o significado de 

lugar.  

Dentre as categorias geográficas de análise, definidas por Amorim Filho (1998) 

como conceitos-chave da Geografia, o de paisagem é considerado um dos mais antigos e com 
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usos diferenciados. Pinchemel (1990, apud AMORIM FILHO, 1998) discute que o conceito 

tem dividido os geógrafos, pois entre o peso visual e funcional existe uma grande distinção. 

Seu valor comercial para a indústria turística é diferenciado do que participa da memória 

coletiva de povos tradicionais. Bertrand (1995) levantou questionamentos sobre a posição 

ideológica que a paisagem pode assumir em determinados contextos e salientou que uma 

questão emergencial social referente às paisagens é a relação com movimentos ecológicos 

ambientalistas que tramitam pela sociedade do consumo. 

O conceito de “paisagem natural” é proveniente dos estudos de geógrafos soviéticos 

que também desenrolaram, posteriormente, para os poloneses e os alemães. Os métodos 

iniciais eram voltados para dados quantitativos, baseados na cibernética, estabelecendo 

balanços biogeoquímicos em diferentes escalas, denominados de geofácies da paisagem. 

Muitos desses estudos focaram na previsão dos “estados” da paisagem, surgindo, o conceito 

de gestão do espaço (BERTRAND, 1995). 

A escola alemã levantou a reflexão sobre a evolução do conceito de “landschaft”. 

Amorim Filho (1998) destaca Humboldt como sendo um dos fundamentais no uso e na noção 

do termo paisagem na Geografia, que, em sua fase clássica, “apresentava uma personalidade 

já bastante complexa, marcada pela coexistência de uma visão holística e racional e de uma 

visão mais romântica, artística e individualista” (AMORIM FILHO, 1998, p.136).   

A paisagem é considerada a forma, o fixo, a materialidade do espaço (SANTOS, 

2002).  Esses dois conceitos possuem relações, porém não se equivalem. Santos os diferencia:  

 
De um modo geral, a geografia foi comandada pela geografia europeia, que confere 

um enorme peso à paisagem. Mas a paisagem não é o espaço, é uma cristalização, 

num momento dado, que vai sendo depois utilizada de outras maneiras. Então, 

quando apenas prestamos atenção às formas, o esforço descritivo pode estar muito 

longe da realidade que se deveria descrever, porque pode se prender aos objetos, às 

coisas, às paisagens, às aparências. (SANTOS, 2002, p. 72).   

 

Para que seja possível realizar o seu estudo é necessário ir além da aparência, ou seja, 

além daquilo que a paisagem revela aos nossos olhos. Por trás da paisagem existem elementos 

sociais, econômicos, políticos, culturais que explicam a sua existência material. Desse modo, 

devemos evitar o risco de tomar a aparência como se fosse a própria realidade. O objeto não 

tem vida própria, não pode explicar-se por si mesmo, ele tem um conteúdo social e cultural 

que o define. Para alcançar o conhecimento geográfico, a paisagem nos dá um ponto de 

partida, mas está longe de nos dar um ponto de chegada, sendo insuficiente para oferecer, 

sozinha, uma explicação. Isso também não significa que se deva desconsiderar os objetos do 

espaço, a sua aparência, a sua materialidade. Afinal de contas, esses objetos também fazem 
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parte do espaço e revelam ações da sociedade que constroem e significam essa paisagem. 

Bertrand (1995) ressalta que a paisagem demonstra uma dialética entre leis físicas e leis 

sociais.  

A paisagem une marcas do passado e do presente. Entretanto, a paisagem é 

momentâne e seus contornos variam de acordo com o ângulo de observação. Nesse sentido, a 

localização do sujeito é fundamental para a percepção da paisagem, também por uma questão 

de escala.  A observação da paisagem difere quando é realizada a partir do chão, do alto de 

um edifício ou no topo de uma encosta. Os objetos que compõem a paisagem podem ser 

substituídos ao longo do processo histórico ou permanecer e receber novas funções, que são 

limitadas nas velhas materialidades (os velhos objetos). A paisagem é uma marca deixada 

pela sobreposição de diferentes momentos históricos, reúne o antigo e o novo. 

Para Berque (1998), o conceito de paisagem é tido como marca, uma geo-grafia, que 

é impressa pela sociedade na superfície terrestre, e ao mesmo tempo, estas marcas são 

matrizes, ou seja, constituem a condição para a existência e para a ação humana: “[...] a 

paisagem é plurimodal (passiva-ativa-potencial); [...] a paisagem e o sujeito são co-integrados 

em um conjunto unitário que se autoproduz e se auto-reproduz” (BERQUE, 1998, p.86). 

Bertrand acrescenta a essa discussão afirmando que: 

 

A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. É, numa 

determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, portanto 

instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo dialeticamente 

uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e indissociável, em 

perpétua evolução (BERTRAND, 1972, p. 2). 

 

Assim, a paisagem compartilha toda a história que por ali se passou. Não está 

definida nem acabada. Está em constante mutação e pode ser radicalmente modificada 

dependendo da futura ação antrópica.  

Os territórios quilombolas são, em sua gênese, moldados pela interação do homem 

com a natureza, que não a impacta tal como na sociedade moderna. O respeito e os laços de 

dependência são observados e passados para futuras gerações. Neste contexto que se pode 

relacionar a paisagem ao lugar, mas sem que esses conceitos se igualem. Tuan (1979), citado 

por Holzer (1998), destaca que a paisagem não é estável, ela se transforma a cada mudança de 

perspectiva, ao passo que o lugar possui uma existência estável, individual ou coletiva.  

Surgem, nesta etapa, os conceitos aprofundados na pesquisa de Tuan (1980). Um 

deles é a topofilia, que abrange o elo afetivo entre a pessoa e o lugar. O segundo é o ambiente 

físico topofóbico, é significa justamente o contrário, caracterizando como ambientes do medo, 

que afastam e restringem, podendo estar relacionados a experiências negativas dos sujeitos a 
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respeito do lugar. O terceiro termo é o topocídio, proposto por Porteous (1988), citado por 

Amorim Filho (1999), quando ocorre a degradação ou aniquilação deliberada dos lugares.  

A percepção humana é considerada uma resposta dos sentidos e dos estímulos 

externos, no qual certos fenômenos são visivelmente registrados. Parte da percepção humana 

vigora para a utilidade de sobrevivência biológica e desenvolve contentamentos que estão no 

cerne da cultura, como aborda Tuan (1980), pois 

 
[,,,] embora todos os seres humanos tenham órgãos semelhantes do ponto de vista 

anatômico e fisiológico, o modo como suas capacidades são usadas e desenvolvidas 

começam a divergir numa idade bem precoce, de acordo com as necessidades 

próprias. Como resultado, as atitudes perceptivas para com o meio diferem também 

com a capacidade real dos sentidos, de modo que as pessoas em diferentes culturas 

possam desenvolver sentidos mais refinados para uma determinada questão 

enquanto outras desenvolvem outros modos perceptivos para a mesma questão 

(TUAN, 1980, p.14). 
 

Cada indivíduo percebe algo que o outro pode não perceber, variando de cultura e de 

condição social. “[...] é possível ter olhos e não ver; ouvidos e não ouvir” (TUAN, 1980, 

p.14).  

Fazendo uma correlação entre os conceitos de lugar e de localização, Tuan (1979), 

citado por Holzer (1998), distingue-os. O primeiro termo possui mais substância que o 

segundo, pois é carregado de história, de significados, de experiências e de aspirações das 

pessoas. Este termo, lugar, é de suma importância para a Geografia Humanista, pois significa 

e carrega um conjunto complexo e simbólico. Para as técnicas de análises espaciais, este 

termo, pode significar um verdadeiro nó funcional (TUAN, 1979 apud HOLZER, 1998).  

Outras características relacionadas ao estudo do lugar são apontadas por Tuan (1983) 

e Relph (1976) citados por Holzer (1998): identidade e estabilidade. O primeiro se referindo 

ao sentido, ao espírito do lugar, resultando da familiaridade, por meio de experiências 

intersubjetivas que surgem desde o nascimento da pessoa. Já a estabilidade seria um fator 

fundamental na constituição dos lugares, pois essa seria uma convivência temporal 

prolongada, fator que daria condição para essa experiência vivencial se produzir e reproduzir 

em outras gerações, formando e consolidando, então, a identidade.  

Os quilombos contemporâneos se inserem nessa trama conceitual das categorias 

geográficas. Espaços apropriados há séculos, os territórios quilombolas estão repletos de 

significados, muitos deles produzidos em tempos passados. A relação com este território 

ancestral não se formou do nada, ela é fruto de toda uma construção socioespacial. O terreiro, 

o quintal, a casa, a lavoura, o rio, o relevo, os caminhos percorridos diariamente são espaços 

afetivos, onde laços de reciprocidades se desenvolvem. 
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Nos quilombos, uma paisagem foi moldada e ainda está permanentemente em 

transformação. Os usos e as ocupações do passado foram de uma forma, hoje seguem lógicas 

semelhantes, mas que também sofreram e sofrem apropriações pela lógica da modernidade.  

 

 

3.3. Geossímbolos quilombolas: conceitos e exemplos 

 

Falar sobre geossímbolos remete ao conceito de representação. A natureza do 

conceito é polissêmica e assume concepções diferenciadas em diversas disciplinas científicas 

e também entre os saberes tradicionais, além de ser dinâmica historicamente.  Uma evolução 

do conceito de representação parte da Filosofia greco-romana, transcorre pela Sociologia com 

a ideia de representações coletivas de Durkheim, para assim chegar à Psicologia Social com 

Muscovici e sua teoria das representações sociais.Na ciência geográfica, o conceito aparece 

após a disseminação da Geografia Humanista, entrando em cena com a geografia das 

representações desenvolvida por Bailly, que entra no hall das diversas áreas da Geografia na 

investigação do espaço e, portanto, da realidade (ANDRADE, 2011).  

As fronteiras abertas da ciência geográfica com a Psicologia Social tornaram 

possíveis que as representações sociais fossem aplicadas à realidade espacial. Os adeptos da 

corrente Humanista e Cultural “propuseram uma Geografia que levasse em consideração os 

sentimentos, os valores e o grau de afetividade que o homem tem para com seu ambiente 

marcado pela experiência do dia-a-dia” (ANDRADE, 2011, p. 95).  

Bailly (1986) introduziu uma opção metodológica de pesquisar a Geografia 

aproximando a análise entre homem, experiência cotidiana e sentimentos no espaço. As 

preocupações em compreender os processos que levam o comportamento humano a tal ação 

são analisadas, em seus postulados principais, a partir do momento em 

 
que o conhecimento humano é adquirido através de experiências, temporal, espacial 

e social; e que as representações e o imaginário revolucionam a gênese do 

conhecimento, existindo uma relação direta e indireta entre essas representações e as 

ações humanas (BAILLY apud KOZEL; NOGUEIRA, 1999, p. 240). 

 

  

Os estudos de Kozel (2002) contribuíram para a relação dos fenômenos 

materializados no espaço a partir de relações socioculturais, econômicas e ideológicas 

estabelecidas. Desta forma, possibilitaram a descoberta de dimensões da realidade, outrora 

desconhecidas, e que agora inspiram geógrafos no aprofundamento destas questões, quando 
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são desenvolvidas “criações individuais ou sociais de esquemas mentais estabelecidos a partir 

da realidade espacial” (KOZEL, 2002, p. 216). Segundo esta mesma autora, o leque é bem 

vasto para o trabalho com as representações, tais como pesquisas em análise regional, 

geopolítica, turismo, migrações e educação ambiental
41

.  

A palavra símbolo vem do grego antigo, – sym-ballein – significando literalmente 

“lançar junto” e origina o simbólico que designa a ação de reunir, juntar, congregar. A 

definição desta palavra na contemporaneidade é vasta e pode ser vista nos dicionários como  

 
qualquer coisa usada para representar outra, especialmente objeto material que serve 

para representar qualquer coisa imaterial. A pomba com um ramo de oliveira no bico 

é o símbolo da paz; figura ou imagem que representa à vista o que é puramente 

abstrato; ou como figura que, nas medalhas, representa homens, divindades, países, 

animais, etc; no sentido figurado podendo ser divisa, sinal, marca e emblema; 

formulário que contém os principais artigos da fé de uma religião; na teologia como 

sinal exterior de um sacramento; e na retórica, figura pela qual se substitui o nome 

de uma coisa pelo de um sinal e que o uso adotou para designá-la
42

. 

 

Assim, o espaço está carregado de relações simbólicas. Os símbolos edificam os 

lugares e as significações culturais registram as identidades. O cotidiano pode criar as 

identidades possibilitando, cada vez mais, que estas estejam vinculadas ao território. Castells 

(2000) salienta três tipos de identidades: 1) legitimadora (introduzida por instituições 

dominantes); 2) de resistência (dos grupos que tentam resistir ao processo de hegemonia 

cultural); e 3) de projetos (que forjam identidades para mudar sua condição social de forma 

estratégica). 

O caso dos remanescentes quilombolas se enquadra, sobretudo, na segunda 

definição, pois precisam resistir a todo tipo de expropriação, dominação e preconceito para 

manterem suas tradições vivas sendo transmitidas para futuras gerações. Vários aspectos 

culturais já se perderam historicamente, muitos permanecem apenas nas lembranças de 

pessoas mais idosas e outras práticas perpetuam e ilustram a identidade negra nas 

manifestações culturais e nas marcas do território.  

Os saberes tradicionais estão imersos e entrelaçados à produção dos geossímbolos e, 

portanto, às representações espaciais desenvolvidas pelos quilombos. Cada comunidade 

tradicional tem a sua relação cultural de forma diferenciada com a natureza “e toda essa 

                                                 
41

 Dois destes temas estarão presentes neste trabalho dando ênfase aos geossímbolos quilombolas que serão o do 

turismo científico cultural e o da educação ambiental, quando este símbolo se referir a algum ambiente que 

necessite de preservação ambiental e conscientização da população como um todo. 
 
42

 "Símbolo", In: HOUAISS, A. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Objetiva, 2001; In MICHAELIS. 

Moderno Dicionário da Língua Portuguesa. Melhoramentos Ltda, 2007.  
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relação está situada em determinado território concebido como unidade e que determina a 

relação entre os seres vivos que o habitam” (ALONSO, 2005, p.297). Nessa relação, são 

produzidos os saberes tradicionais que entram em conflito com os preceitos da ciência 

moderna. 

Segundo Berman (2007) a modernidade é uma experiência vital de tempo e de 

espaço. Ela pretende substituir o papel social exercido pela religião, construindo um 

conhecimento dissociado dos mitos, dos saberes tradicionais e das artes, em busca de 

objetividade, de racionalidade e de controle.  

Para Santos (2005), a ciência moderna e o colonialismo vieram para auxiliar a 

produção de (des) conhecimentos em nome de projetos “civilizadores” supostamente 

libertadores ou emancipatórios. Em nome desta mesma ciência, Dussel (2000) afirma que 

inúmeras formas de conhecimentos foram aniquiladas e grupos sociais passaram por várias 

situações de humilhação que neles se apoiavam para prosseguir suas vias próprias de 

desenvolvimento. Neste contexto, inúmeros grupos sociais se encaixam nessa situação de 

serem colocados como inferiores, subalternos e selvagens, trazendo um enorme conjunto de 

dicotomias em que a ciência está sempre na posição superior:  

 

Doador / recipiente; desenvolvido / subdesenvolvido; conhecimento / ignorância; 

ensinar / aprender; pensar / atuar; recomendar / seguir; desenhar / implementar. 

Racional / mágico (religioso); universal / particular; teórico / prático; moderno / 

tradicional (SANTOS, 2005, p. 31; 76). 

 

  Segundo Menezes (2004, p. 357) as dicotomias são “sistemas de separação e que, por 

oposição fundam desigualdades”. Esta ênfase da diferença entre conhecimento especializado e 

os modos locais de conhecimento perpetuam e privilegiam uma forma de saber em detrimento 

de outra. Essas conceituações são extremamente poderosas e serviram para produzir formas 

hierárquicas e de estabelecimentos de funções. O conhecimento local, tradicional era 

totalmente desprezado, como afirma Agrawal e, a necessidade de uma pluralidade 

epistemológica é um reconhecimento recente. “É uma situação nova, pois, até recentemente 

cientistas sociais não reconheciam as formas locais de conhecimento como centrais ao 

processo de desenvolvimento (AGRAWAL apud SANTOS, 2005, p. 32)”. 

Diegues (2000, p.30) conceitua essa forma de produção do saber: “O conhecimento 

tradicional pode ser definido como o saber e o saber fazer, a respeito do mundo natural e 

sobrenatural gerados no âmbito da sociedade não urbano/industrial”. Os saberes tradicionais 

desenvolvidos pelos quilombolas incluem o trabalho com a terra e foram produzidos na 

própria experiência cotidiana dos sujeitos nos cultivos agrícolas. Dessa forma, a identidade 
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dos quilombolas com a terra é cultural, pois a sua história é construída com base no território 

em que vivem e nos costumes antepassados que são, também, requisitos antropológicos para o 

reconhecimento desse grupo como descendentes de quilombos. O território de uma 

comunidade tradicional vai muito além do simples espaço para produzir, pois inclui 

dimensões simbólicas:  

 
O trabalho que recria continuamente essas relações reúne aspectos visíveis e 

invisíveis, daí porque está longe de ser uma realidade simplesmente econômica. Nas 

sociedades ditas tradicionais e no seio de certos grupos agro-extrativos o trabalho 

encerra dimensões múltiplas, reunindo elementos técnicos com o mágico, o ritual e 

enfim o simbólico (CASTRO, 2000, p.167). 
 

Um bom exemplo que podemos destacar sobre as manifestações simbólicas e sobre 

os saberes tradicionais da cultura afro-brasileira é o desenvolvimento e a resistência da 

Capoeira, fruto de miscigenações entre luta, dança, ritmo, corpo e mente. Inúmeras 

adaptações de costumes foram desenvolvidas na África, se entrecruzaram e formaram o que 

conhecemos hoje pelo nome de Capoeira. A divulgação e a implementação dessa atividade 

por mais de 150 países foi fruto da dedicação dos mestres capoeiristas, que tiveram sua 

habilidade de ensino reconhecida em 2008 pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional43 (IPHAN) e foi registrada no livro dos tombos de Patrimônio Cultural Imaterial do 

Brasil.  

Segundo Yahn (2010, p.3) a Capoeira “é uma manifestação de saberes ancestrais e 

populares que são transmitidos por meio de suas cantigas, de seus mitos e fundamentos”. Essa 

mesma autora estudou sobre os cantos de roda de Capoeira, que são produzidos pelos 

contadores de histórias que mantém a tradição oral. Entre os subgêneros de cânticos 

expressos, ela destaca as ladainhas ou hinos, as louvações ou chulas, as quadras e os corridos 

(YAHN, 2010).  

Existem relatos do desenvolvimento e da prática da Capoeira no Brasil desde o final 

do século XVII, representando uma forma significativa de resistência à escravidão. Há 

indicativos de que o surgimento da Capoeira tenha ocorrido dentro dos próprios quilombos. 

Criada com intuito de ser uma estratégia de defesa contra o sistema escravocrata, a Capoeira 

foi adaptada para não levantar suspeitas.  Desenvolvida no espaço rural, como o próprio nome 

                                                 
43 O IPHAN compreende como patrimônio cultural imaterial as representações da cultura brasileira como: as 

práticas, as formas de ver e de pensar o mundo, as cerimônias (festejos e rituais religiosos), as danças, as 

músicas, as lendas e contos, a história, as brincadeiras e modos de fazer (comidas, artesanato, etc.), junto com os 

instrumentos, objetos e lugares que lhes são associados – cuja tradição é transmitida de geração em geração pelas 

comunidades brasileiras.  
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indica44, essa prática se espalhou entre os negros das cidades, onde ganhou uma malícia ou 

mandinga capoeirista dos escravos. Segundo mestre Moraes, a “Capoeira é um diálogo de 

corpos” quando praticada de forma amistosa, em roda, se torna um balé de perguntas e 

respostas corporais, até que um terceiro interceda e “compre o jogo”, acontecendo assim 

sucessivamente com os outros (VIEIRA, 1990). Os movimentos foram sendo adaptados às 

cantorias e às músicas africanas para que parecessem uma dança. Como no Candomblé, ela 

foi cercada de segredos e se estabeleceu como uma forma de resistência cultural. Alguns 

grupos organizados provocaram arruaças, o que reforçou o caráter marginal da luta quando se 

tornou subversiva aos olhos oficias (VIEIRA, 1990). 

O momento da pós-abolição da escravatura não acabou com a exclusão dos negros 

pela sociedade, criando, assim, um grande contingente de brasileiros livres, desempregados e 

sem terras ou tetos. Muitos buscavam nas vilas e nas cidades formas de garantir o sustento e é 

neste ambiente que a Capoeira ganhou força e, ao mesmo tempo, gerou desconforto para a 

sociedade elitista e os governantes que a representavam.  

A grande desarticulação da Capoeira ocorreu com o Código Penal brasileiro, 

instituído pelo Decreto nº 487 de 11 de Outubro de 1890, que  estabelecia a proibição de 

“fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal conhecido pela 

denominação de capoeiragem, [com] pena de dois a seis meses de reclusão. Aos chefes, ou 

cabeças, impor-se-á pena em dobro”. Desta forma, inúmeros negros praticantes da Capoeira 

foram perseguidos e presos. O que ocorreu, como consequência, foi o desaparecimento de 

capoeiristas e de  práticas em grupo. Apenas em 1937, com o governo de Getúlio Vargas, a 

partir da instalação do Estado Novo, que é derrubado este decreto e, assim, assegurada a 

existência da prática da Capoeira em "espaços fechados". A Capoeira voltou a ser praticada 

sem a perseguição de outrora45.  

A história oral dos quilombos, outro importante alicerce social, é retratada no filme-

documentário “Terra Deu Terra Come” (SIQUEIRA, 2010) que revela uma narrativa mítica e 

uma fabulação oral que se alimentam mutuamente. O ator principal vive sua própria vida de 

garimpeiro, de contador de histórias e de quilombola. Como cenário é usada a própria 

comunidade do Quilombo Quartel do Indaiá, distrito de Diamantina, Minas Gerais. O velório 

                                                 
44

 Capoeira: floresta jovens formadas após o uso e o abandono de uma área agrícola, seja roça, pasto ou 

plantação. Ao longo do tempo a capoeira pode se tornar uma mata madura, se não for cortada (INPA, 2009).  
45

 Em torno do símbolo da Capoeira, criaram-se lendas. Um bom exemplo pode ser visto na adaptação de um 

livro, desenvolvida para o cinema foi a lenda de Manuel Henrique Pereira, mais conhecido como o Besouro 

Mangagá. Essa lenda auxiliou a luta dos negros em certa época do passado. Besouro foi símbolo do 

reconhecimento da cultura negra brasileira que retratou as formas de viver deste grupo excluído historicamente. 

TIKHOMIROFF, 2009. Besouro - O Filme. 
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que dura por volta de 17 horas é acrescidos de choro, de riso, de farra, de reza, de silêncio e 

de tristeza e o cortejo, com muita cantoria dos versos dos vissungos, tradição herdada da 

África, são as principais cenas do filme-documentário.  

A própria sinopse do filme retrata o aspecto que se pode analisar a partir dessa trama, 

pois “não se sabe o que é fato e o que é representação, o que é verdade e o que é um conto, 

documentário ou ficção, o que é cinema e o que é vida, o que é africano e o que é mineiro, 

brasileiro” (SIQUEIRA, 2010). Mais uma vez temos uma história de identidade, de 

representação, de simbologia, de rito, de magia e também de verdades que entrecortam a 

história de uma comunidade negra rural. Mesmo com momentos de euforia nas descobertas de 

metais preciosos pelos próprios moradores, a comunidade permanece até os dias atuais 

carente de infraestrutura básica, vivendo em casas precárias, com dificuldades para geração de 

renda e de sobrevivência. 

Toda essa discussão dos símbolos de uma cultura ou de um grupo específico 

permeia, numa abordagem da Geografia Humanista e Cultural, o conceito chave deste texto: 

os geossímbolos. Em sua publicação Viagem em torno do território (1981), Bonnemaison 

discute o território enquanto valor cultural. Debates conceituais como “grupo cultural”, 

“análise geocultural”, “espaço-símbolo”, “espaço vivido” estão presentes em suas discussões 

teóricas sobre território. Para o autor não existe indivíduo ou grupo que escape ao princípio de 

territorialização, pois o espaço passa a ser um território-portador. Podemos afirmar que há 

uma relação “entre os homens e os lugares” e entre “uma sociedade e sua paisagem” que está 

“carregada de afetividade e exprime uma relação cultural” (BONNEMAISON, 2002, p. 91).  

Para Santos (2002, p. 339) “a ordem local funda a escala do cotidiano, e seus 

parâmetros são a co-presença, a vizinhança, a intimidade, a emoção, a cooperação e a 

socialização com base na contiguidade”. Assim, processos culturais como festividades, 

cantos, danças, ritos religiosos, técnicas de plantio utilizando a agroecologia, são 

características que permeiam o modo de vida dos quilombolas. Segundo essas ideias, o espaço 

deve ser compreendido como referência ao universo cultural no qual estão submersos.  

 Os geossímbolos estão contidos nas definições de símbolos, porém trazendo 

incorporações ao termo. Segundo Bonnemaison (2002, p. 109), geossímbolos são “um lugar, 

um itinerário que, por razões religiosas ou culturais, aos olhos de certas pessoas assume uma 

dimensão simbólica que os fortalece em sua identidade”.  Acrescenta-se, ainda, que as marcas 

dos territórios são tratadas na ciência geográfica como geossímbolos, pois são “[...] uma 

forma de linguagem, um instrumento de comunicação partilhado por todos e, em definitivo, o 

lugar onde se inscreve o conjunto da visão cultural” (BONNEMAISON, 2002, p.124). Alguns 
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geossímbolos são na verdade, antes de receberem algum tipo de conotação simbólica, 

aspectos naturais que compõem a paisagem. Uma gruta, uma grande crista, um rochedo, um 

lajedo, um rio etc. Estes exemplos estão relacionados a alguma estrutura geológica em 

evidência, mas podem representar também aspectos do cotidiano, como os saberes 

tradicionais. Um lugar sagrado de um determinado grupo étnico, por exemplo, pode 

representar a unidade do grupo, seus valores e suas crenças em conjunto, ao mesmo tempo em 

que para cada um representa algo específico, às vezes mais forte ou menos intenso.  

Religiões das mais diversas crenças interpretaram e veneraram, cada uma a seu 

modo, os espaços tidos como sagrados. No Cristianismo, há diversos exemplos em que a 

apropriação simbólica de cavernas e feições cársticas se realiza. Relatos apontados por Brito 

(2008), citado por Travassos (2010, p.4), contam que “mesmo um estudo pouco aprofundado 

das mensagens contidas no livro sagrado do cristianismo revela inúmeras menções a montes, 

montanhas e elevações” que, de certa forma, representaram algum valor sagrado ou cultural 

para os cristãos.  

No Islamismo, a referência mais significativa é uma caverna no topo de uma 

montanha, onde Maomé teria recebido as revelações do Islã e que serve, até os dias atuais, 

como lugar de peregrinação. Também no Hinduísmo, no Budismo, no Taoísmo e no 

Confucionismo, temos exemplos de fortes venerações a cavernas que se tornaram sagradas e 

que, em algum momento histórico, tiveram importância no imaginário coletivo. Temos 

registrados também, comunidades indígenas e nativas de diversas localidades, que usufruíram 

dos benefícios destes espaços (TRAVASSOS, 2010; 2012). 

A Gruta dos Crioulos, hoje, ponto turístico localizado na cidade de São José dos 

Campos, no estado de São Paulo, é um grande exemplo de geossímbolo criado por uma 

comunidade negra brasileira. Composta por formações de granito, ela foi utilizada por 

escravos fugidos de fazendas e engenhos do Vale do Sapucaí e das fazendas do Sul de Minas 

na segunda metade do século XIX. Foi usada como esconderijo e também para a realização de 

práticas religiosas. Negros foragidos chegavam machucados ou debilitados e não suportando 

o frio, inúmeros deles vinham a falecer. Uma lenda existente no local afirma que ao anoitecer, 

o forte e frio sopro do vento por entre as pedras produz sons arrepiantes. Existem relatos que 

afirmam também ouvir o som de correntes que se arrastam e de gemidos de dor dos feridos. 

Tudo isso estaria relacionado às almas que por ali sofreram. Rodeada de mata nativa cerrada, 

existente ainda hoje, este lugar serviu, por certa temporada, como refúgio de negros em busca 

de liberdade. (SCHIAVO JR, 2008).  
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Outros exemplos descritos por Guimarães e Travassos (2011) são as grutas da 

Macumba e do Feitiço, formalmente identificadas com a presença de rituais religiosos afro-

brasileiros. Localizam-se no Complexo Turístico da Gruta da Lapinha, em Minas Gerais, 

inserido em uma região cárstica tropical, pesquisada e conhecida no cenário nacional e 

internacional: a Área de Proteção Ambiental Carste de Lagoa Santa.  O intuito de se tornar 

área de proteção ambiental (APA) é para a conservação do conjunto paisagístico, de sua fauna 

e flora, cultura regional, bem como a proteção do patrimônio espeleológico, arqueológico e 

demais feições cársticas. A região abrange os municípios de Confins, Funilândia, Lagoa 

Santa, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Prudente de Morais e Vespasiano. 

Travassos (2010) demonstrou a existência de diversos locais que, desde a 

antiguidade, mantiveram alguma relação cultural de determinado grupo social com o 

ambiente. Inúmeros são os exemplos desta relação do meio físico e da ação humana. Locais 

que serviram de moradia, de esconderijo, de descanso, de enterro, de prisão e, até mesmo, os 

grandes abismos foram significados como sendo portais que, na antiguidade grego-romana, 

ligaria o mundo real ao inferno ou a um mundo ideal. 

Estes espaços sagrados fortemente relacionados à identidade são destacados por 

Betanini (1992), citados por Kozel e Nogueira (1999, p. 240), quando afirma que “[...] os 

objetos que constituem o tecido das relações espaciais foram dotados pelo homem, de 

significados: o espaço fala” e, portanto, também é um dos fundamentos para a produção de 

saberes tradicionais.  

 

 

3.4. Possibilidades de interações do Turismo Cultural e do Geoturismo nos quilombos 

contemporâneos  

 

Atualmente, conta-se com diversos segmentos de turismo no mundo. Especificando o 

caso do Brasil, país de grande dimensão territorial e de uma extensa diversidade étnica e de 

patrimônios naturais e culturais, vislumbra-se um potencial de ampliação do setor turístico 

como um todo. Esse possível crescimento pode auxiliar na divulgação de alguns segmentos 

turísticos menos conhecidos e praticados, impulsionando, assim, diálogos entre diferentes 

conhecimentos, sejam eles científicos, artísticos ou tradicionais. Afinal, o que é o turismo 

além de um fluxo de pessoas? (RODRIGUES, 1999).  

Para autores como Silva e Peres Filho (2007) e Travassos (2010), o turismo não é 

uma atividade específica da Era Moderna. O turismo, em sua gênese e em sua configuração 
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histórica, é diferente de outros conceitos como viagem e deslocamento. O conceito de turismo 

abarca e provoca uma organização espacial que facilita sua realização por meio da criação de 

infraestrutura específica, além de condições políticas e socioculturais.  

O termo Turismo, tal como o conhecemos hoje, nasceu no século XVI na região da 

atual Inglaterra e teve grande influência da língua francesa, pois a França dominou esse 

espaço entre os séculos X e XIV. A palavra era utilizada para se referir a um tipo especial de 

viagem, principalmente realizada pela nobreza. Desde o início, essa atividade possuiu, 

portanto, um caráter segregacionista (BARRETO, 1995). 

O fenômeno do turismo contemporâneo, capaz de transformar cidades, influenciar 

comportamentos e padrões sociais, é proveniente da produção de uma sociedade urbano-

industrial e do consequente assalariamento dos trabalhadores. Nessa perspectiva, em algumas 

regiões do mundo, ocorreram ganhos trabalhistas que proporcionaram a redução da jornada de 

trabalho, os aumentos relativos dos salários, os tempos livres remunerados, assim como as 

melhorias tecnológicas dos sistemas de transporte e de comunicação (SILVA; PERES FILHO 

2007). 

“O desenvolvimento do turismo no mundo moderno, ao se fundar sobre o espaço, se 

aproxima da geografia” (CARLOS, 2002, p.54) e, é por este viés que os geógrafos devem 

fazer seu trabalho de análise. O Turismo Cultural e as práticas do Geoturismo podem e devem 

dialogar com conhecimentos e assuntos que se complementam como homem e natureza. 

Salgado e Santos (2011) afirmam que são crescentes as ações globais de reforços das 

identidades locais como forma contínua de resistência e de valorização das singularidades 

culturais das comunidades autóctones. Entretanto, indaga-se: o desenvolvimento do turismo 

pode anunciar esperança a estes espaços de resistências? Até onde estas localidades 

suportariam as lógicas do turismo?  

 Acrescentando-se outra temática-chave deste texto – a cultura – amplia-se, ainda 

mais, a proposta aqui presente. Por ser um tema muito amplo e com várias conceituações, 

Kroeber e Kluckonh, citados por Delgado (2011), compilaram uma lista de 164 definições de 

cultura em 1952, só para termos uma ideia da sua abrangência.  

Para Santos (1987, p.20) “a cultura preocupa-se com todos os aspectos de uma 

realidade social”, dizendo respeito a tudo aquilo que se caracteriza como a existência social de 

um povo ou nação. Já a definição de cultura da UNESCO (CLAXTON, 1994) baseia-se em 

um conjunto distintivo de atributos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que 

caracterizam uma sociedade ou grupo social. O termo não deve ficar restrito somente ao 
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mundo das artes ou da literatura, mas, sobretudo, aos modos de vidas, aos sistemas de valores, 

às tradições, às crenças e aos direitos fundamentais do ser humano.    

Os multiculturalismos e as novas dinâmicas vigentes no espaço-tempo indicam 

novos caminhos de debate perante essa realidade socioespacial diversa. Questões culturais e 

socioambientais ganharam força nas últimas décadas e começaram a surgir também ligadas ao 

desenvolvimento do setor turístico. Com os processos advindos da globalização e das 

políticas de regionalização e de interiorização, no exemplo brasileiro, o setor turístico, em 

muitos casos, se transforma, contraditoriamente, quase em uma atividade linear reprodutiva 

do capital financeiro (SALGADO; SANTOS, 2011). “No turismo massivo os clientes 

parecem não se preocupar com as essências – bastam-lhes as aparências” (RODRIGUES, 

1999, p.19). 

O turismo se diversificou e se expandiu mundialmente por diversos territórios, em 

escalas regionais ou locais. Temos exemplos nas zonas glaciais, nas cadeias terciárias, nas 

regiões submarinas, nas cidades, nos campos, nas praias, nas montanhas, nas florestas, nas 

savanas, nos desertos, nos oceanos, nos lagos, nos rios, nos mares e também nos ares e até 

mesmo, em breve, no espaço sideral. 

Hoje, podem-se encontrar várias adjetivações do turismo, tais como solidário, 

comunitário, cultural e responsável. Pode-se sugerir, a priori, uma minimização dos impactos 

e uma valorização dos lugares, das culturais e das pessoas, mas é preciso atenção para 

possíveis maquiagens e incoerências que possam estar presentes nesse processo (SALGADO; 

SANTOS 2011).   

O Ministério do Turismo do Brasil (2012), em parceria com o Ministério da Cultura 

e o IPHAN, estabeleceu um recorte no universo do Turismo Cultural e dimensionou o 

segmento na seguinte definição: compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência 

do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico e cultural e dos eventos 

culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura.  

A proposta é a de que esta atividade, se apropriando dos elementos da cultura como 

atrativo turístico, possa alavancar o desenvolvimento da comunidade visitada. Esta não se 

refere apenas ao desenvolvimento econômico, mas também a melhoria da qualidade de vida, 

da saúde, da preservação ambiental, do respeito à diversidade e, no caso específico desta 

dissertação, da valorização da cultura negra quilombola no lugar-território que lhes pertence, 

por meio da exploração turística dos seus geossímbolos. Oliveira (2004), citado por Travassos 

(2010), afirma ser de grande importância que o turismo contemporâneo seja tratado como um 
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vetor de desenvolvimento ambiental, social, cultural e econômico tendo, inclusive, um papel 

central na temática da educação. 

Moletta (1998) define Turismo Cultural como o acesso ao patrimônio cultural, à 

história, à cultura e ao modo de viver de uma comunidade. O turista não buscaria somente o 

lazer, o repouso e a boa vida, mas sim um conhecimento de regiões e da história de vida de 

um povo, das suas tradições e das suas manifestações culturais e religiosas. Sendo assim, essa 

definição fica relacionada à motivação do turista, especificamente à de vivenciar o patrimônio 

histórico e cultural e de preservá-los em sua integridade. A ideia de vivenciar, segundo o 

Ministério do Turismo (2012), implica, essencialmente, em duas formas de afinidade do 

turista com a cultura ou algum aspecto cultural. A primeira refere-se ao conhecimento, 

entendido como a busca em aprender e em entender o objeto da visitação; a segunda 

corresponde às experiências participativas e/ou contemplativas.   

Essa ideia do turismo do conviver é abordada por Silva e Perez Filho (2007) como 

sendo uma quebra de paradigmas desse setor. A partir da década de 1980 deixa de existir, em 

certos casos, a necessidade do intermediário entre o turista e os serviços que este deseja. O 

nome dado a esse período é o de pós-turismo, “[...] que envolve o desfrutar do convívio com 

os outros e com o meio visitado, mesmo que isto seja feito de forma efêmera e superficial” 

(BARRETO, 1995 apud SILVA; PEREZ FILHO, 2007). A busca pelo exótico, pela 

experiência e pelas sensações de um cotidiano diferente é um ramo que vem crescendo no 

Brasil e se realizando em lugares que antes não eram considerados atrativos. Lugarejos 

distantes e “esquecidos no tempo”, atualmente, passam por adaptações e são apropriados e 

redefinidos segundo as necessidades do setor turístico. 

A visitação a propriedades rurais é uma prática antiga e comum no Brasil. Há pouco 

mais de vinte anos, essa atividade passou a ser adaptada como uma atividade econômica e 

caracterizada como Turismo Rural. Na década de 1980 que se iniciou, com profissionalismo, 

o deslocamento para áreas rurais, devido a algumas propriedades em Santa Catarina e no Rio 

Grande do Sul terem passado por dificuldades econômicas no setor agropecuário. Investiram 

na diversificação de atividades e passaram a receber turistas para conhecer e reencontrar 

raízes, para conviver com a natureza e com os modos de vida, as tradições, os costumes e com 

as formas de produção das populações do interior (MINAS GERAIS, 2012). 

Os serviços relacionados à hospitalidade no ambiente rural faz com que as 

características rurais passem a ser apreendidas de outra forma que não apenas direcionada 

para a produção primária de alimentos. Assim, práticas comuns à vida campesina, como o 

manejo da terra e a criações de animais, as manifestações culturais e a própria paisagem 
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surgem como importantes partes do produto turístico rural e cultural. A agregação de valor 

também se faz presente pela possibilidade de aumento da produção local, ou seja, o 

beneficiamento de produtos in natura, transformando-os para que possam ser vendidos aos 

turistas. 

No estado de São Paulo, no município de Eldorados, existe um exemplo para ilustrar 

quais seriam as interações do turismo com as comunidades quilombolas e a Geografia. O 

Circuito Quilombola do Vale do Ribeira
46

 é uma oportunidade de se conhecer o turismo de 

base comunitária e, ao mesmo tempo, de apreciar a cultura afro-brasileira, participando de seu 

cotidiano e observando conhecimentos tradicionais. Simultaneamente, há a visitação às 

belezas naturais e, sobretudo, a audição de histórias de luta e de resistência das comunidades, 

que contribuem até hoje para a preservação da sociobiodiversidade da região. Além de todo o 

modo de vida destas comunidades – comida, produções artesanais, cantos, danças, festas 

típicas, produção do adobe – há experiências com plantas e ervas medicinais. É possível 

também conhecer cavernas, cachoeiras, trilhas do escoamento do ouro, sambaquis e etc. 

Sendo assim, podemos relacionar a paisagem local com os afazeres do dia-a-dia em uma 

integração entre o homem e a natureza. 

Outro exemplo é o Turismo Solidário
47

 em São João da Chapada, distrito de 

Diamantina (Minas Gerais), que tem como um de seus pilares, trocas entre o visitante e a 

comunidade local, incentivando a solidariedade entre ambos. A hospedagem domiciliar 

proporciona uma maior interação entre turistas e moradores. Franco (2004) destaca que os 

momentos das refeições são importantes em termos de intercâmbio e de comunicação, 

possibilitando um convívio entre pessoas de diferentes culturas. O ganho cultural é para 

ambas as partes, em que o visitante aprende sobre novos modos de vida e o visitado, ao 

evidenciar a admiração ou o interesse sobre os aspectos da cultura local, pode refletir sobre o 

valor de seus hábitos e da sua cultura (PONTES, et al., 2008).  

Partindo do pressuposto de que a cultura é algo mutável, aspectos culturais não 

devem ser “congelados” em função da atividade turística. Fica a escolha da comunidade em 

aperfeiçoar, reinventar e, até mesmo, excluir aspectos dessa cultura. Esta convive 

conjuntamente com seus aspectos novos e antigos e, apesar da manutenção dessas práticas 

                                                 
46

 Mais informações e fonte: http://www.circuitoquilombola.org.br/  
47

 O Programa Turismo Solidário é uma iniciativa do Governo de Minas, com apoio do Governo Federal e foi 

elaborado pela SEDVAN/IDENE e seus parceiros, com o intuito de realizar a ordenação turística de localidades 

que possuem rico patrimônio natural e cultural, porém baixos índices de desenvolvimento humano. Ver: 

http://www.turismosolidario.com.br/index.php  

http://www.circuitoquilombola.org.br/
http://www.turismosolidario.com.br/index.php
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serem importantes para o turismo, a decisão de mantê-las ou não deve vir da consciência da 

comunidade sobre a sua real importância. 

Ao analisarem o turismo pela teoria sistêmica, Silva e Perez Filho (2007) destacam 

dois elementos: a classificação de sistemas e a análise das escalas dos sistemas. Sendo assim, 

compreendem que o turismo é um sistema aberto (BENI, 2002; MOLINA, 2001) e que o 

mesmo precisa ser investigado por meio de processos de interdependência e de inter-relação, 

pois ele nunca será autossuficiente. Para esses autores, o sistema turístico, por suas 

necessidades de crescimento e de desenvolvimento econômico, afetam diretamente o 

geossistema e os subsistemas sociocultural, político e econômico (SILVA; PEREZ FILHO, 

2007, p.274). 

Ao analisar esses três subsistemas que surgem os sistemas ambientais. Esta análise, 

nas localidades receptoras, é o passo inicial para identificação de suas potencialidades 

turísticas e seus respectivos impactos. Nos subsistema sociocultural, 

 
[...] estão embutidos valores socioculturais e históricos que ao longo do tempo foram 

responsáveis pela organização espacial destas localidades. Esta organização espacial 

é resultado de trabalho humano acumulado, cujos resultados e características são 

peculiares e passíveis de ser explorados pelo turismo. Quanto mais singular for está 

organização, maior será seu potencial de atração de fluxo turístico (SILVA; 

PEREZ FILHO, 2007, p.276). 

 

Verifica-se que, neste subsistema, estão presentes elementos que determinaram ou 

ainda determinam a forma de vida e o fazer das populações nativas. Os aspectos da vida 

cotidiana, turistificados e relacionados aos condicionantes externos, irão compor as 

localidades receptoras. Suas manifestações populares e religiosas, suas arquiteturas e 

configurações socioespaciais, sua gastronomia ou seus produtos típicos tradicionais são 

passíveis de serem transformados em mercadorias. Esse é um ponto que exige muita atenção 

das lideranças comunitárias, visto que essas podem ficar reféns frente a todo o processo de 

colonização deste novo segmento que se desenvolve. Toda essa análise do subsistema 

sociocultural deve-se desdobrar sob a perspectiva temporal, histórica e espacial (SILVA; 

PEREZ FILHO, 2007). 

O outro subsistema em análise está representado pelos elementos bióticos e abióticos 

e essa união resulta no espaço natural, no geossistema. Este potencial turístico é determinado 

por sua singularidade e pelo estado de conservação. Os recursos naturais são transformados 

em atrativos turísticos naturais, já que têm a capacidade de deslocar fluxos de pessoas até eles. 

“Às vezes a existência de um único afloramento rochoso, um clima específico, uma vegetação 

conservada, um rio sem poluição são suficientes para isso” (SILVA; PEREZ FILHO, 2007, 
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p.277). Nesta análise que podemos enaltecer os geossímbolos propostos nesta dissertação, 

pois eles representam além de um aspecto da paisagem natural, também uma forte relação 

com a cultura local afrodescendente.   

A caracterização do geossistema é de extrema importância para a determinação da 

potencialidade turística, assim como necessária para o acompanhamento e o desenvolvimento 

de medidas de controle de impactos negativos. Os conceitos de geossistemas adotados por 

Silva e Perez Filho (2007), que mais são adaptados ao turismo são os de Christofoletti 

(1999)
48

 e Troppmair (2000)
49

.  

No subsistema político-econômico, a atividade turística se realiza principalmente por 

meio da esfera econômica, que necessita de um aporte político para o seu desenvolvimento. 

Uma decisão política pode ter um impacto positivo ou negativo em pouquíssimo tempo, sendo 

o setor do turismo classificado como um sistema frágil. As políticas públicas e os 

 
[...] programas de desenvolvimento do turismo, principalmente no Brasil, tendem a 

fomentar distribuição de renda, a criação de empregos, a redução da sazonalidade, a 

melhoria da qualidade de vida, a criação de normas para garantir a conservação dos 

patrimônios naturais e culturais das áreas exploradas, o aumento na arrecadação de 

impostos e o incentivo a investimentos nas áreas específicas, como hotelaria, 

agenciamento e transportes (SILVA; PEREZ FILHO, 2007, p.280).  

  

Os mesmos autores destacam que o desenvolvimento desse subsistema em relação ao 

turismo não se realiza de forma estática, ele gera conflitos e é extremamente dinâmico. 

Os segmentos do turismo rural, cultural, de aventura, científico, pedagógico e o 

ecoturismo tem potencial para se expandirem e para propiciar experiências a toda sociedade 

com o intuito de promover a preservação e a responsabilidade socioambiental. Outro termo 

importante é o Geoturismo (HOSE, 1995), que surge com o intuito de facilitar a linguagem 

para turistas a respeito dos conceitos geomorfológicos, ganhando assim outras informações, 

evitando a pura e simples observação cênica. Este segmento se baseia em três conceitos 

fundamentais que são interdependentes: Geodiversidade, Patrimônio Geológico e 

                                                 
48

 Christofoletti (1999) separa claramente os componentes dos geossistemas dos sistemas socioeconômicos. O 

geossistema é composto de elementos tipicamente naturais. Isso favorece identificar as características inicias e os 

impactos gerados, assim como as tipologias turísticas que são associadas ao geossistema. Além disso, o uso do 

conceito de geossistema desta forma dá condições para se entender como ocorre a conexão da natureza com a 

sociedade e como condicionantes sociais, em parte ou totalmente, são capazes de influenciar suas estruturas 

originais.  
49

 Troppmair (2000) considera que o geossistema é definido como um sistema natural com características 

complexas e integradas que permitem a circulação de energia e de matéria, inclusive aquelas advindas da ação 

humana. Todavia, a ação antrópica será capaz de produzir alterações pequenas nos sistema como um todo, 

principalmente em sua organização, mas nunca o geossistema será totalmente descaracterizado ou extinto. Essas 

alterações, manifestadas na forma de impactos ambientais locais, atingem o funcionamento do geossistema em 

microescala, o que para a análise do impacto gerado pelo turismo no meio natural é fundamental.  
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Geoconservação. Para o visitante que deseja saber sobre a formação (origens) destes 

ambientes e suas características geológicas, esse segmento vem facilitar as informações de 

caráter científico/pedagógico. (MINEROPAR, 2011). 

Estes três termos seguem uma lógica de escala necessária para se compreender toda a 

ideia presente. Parte de um escala global e se direciona para uma escala local. 

Geodiversidade significa a “variedade de ambientes geológicos e processos ativos que dão 

origem às paisagens, rochas, minerais, fósseis, solos e outros depósitos” (MINEROPAR, 

2011, p. 10). Esta é a base para a formação de todo o ambiente para vida na Terra, que, em 

conjunto com a biodiversidade, formam o planeta. O Patrimônio Geológico está relacionado 

à ideia de geossítio, um elemento da geodiversidade, que pode ser um afloramento de rocha, 

um fóssil, um mineral ou uma paisagem. Portanto, é constituído pelo conjunto de sítios 

geológico notáveis de uma região. A Geoconservação tem como principal foco a preservação 

do patrimônio geológico e a compreensão dos processos naturais associados, reforçando a 

defesa da Geodiversidade. Este termo estabelece relações com a sociedade, garantindo a 

educação e o avanço das Geociências e pode, também, permitir a geração de recursos de 

ordem econômica por meio do Geoturismo. (MINEROPAR, 2011).  

Após pensar a ideia de conservação dos locais de interesse geomorfológicos, entra 

em cena o Geoturismo, que necessita de uma infraestrutura adequada para receber turistas de 

forma a não prejudicar os geossítios e, assim, poder divulgar os valores intrínsecos a esse 

novo segmento de turismo. Aliando estes três conceitos que teremos locais apropriados para 

os estudos, as pesquisas e os projetos vinculados a escolas, a universidades e aos turistas, de 

forma geral. Exemplos bem sucedidos da prática de Geoturismo existem na Europa, na Ásia e 

nos EUA.  

O ato de conservar uma região, criar unidades de proteção ou proteger uma cidade 

histórica se dá devido ao valor que o ser humano emprega a esse determinado espaço. Cada 

sociedade e cultura valoriza seu espaço de forma diferente. Segundo os autores Gray (2004) e 

Brilha (2005) os valores da Geodiversidade podem ser classificados conforme delineado 

abaixo (QUADRO 2). Ao imputar valores à Geodiversidade, abre-se caminho para o 

estabelecimento de locais dotados de um valor especial, cujo conjunto é denominado de 

patrimônio geológico.  
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QUADRO 2 – Valores e Características da Geodiversidade. 

VALOR ATRIBUÍDO CARACTERÍSTICAS 

 

 

Valor intrínseco ou existencial 

Subjetivo. Refere-se ao valor por si só. É a própria 

relação HOMEMxNATUREZA. Podem existir um 

combate entre os que gostam e sabem dos motivos da 

preservação e os que não reconhecem esse valor e, 

consequentemente, destroem esses ambientes. 

 

Valor cultural 

Colocado pela sociedade devido ao seu significado 

cultural e comunitário; originário da interdependência 

entre desenvolvimento social, cultural, religioso e o meio 

físico.  

 

Valor estético 

Valor qualitativo dado à atratividade visual do ambiente 

físico; discutir a beleza de uma paisagem é muito 

subjetivo, portanto, há grandes dificuldades. Toda 

paisagem possui um valor estético embutido.    

 

 

Valor econômico 

Refere-se à possibilidade de uso dos elementos da 

geodiversidade pela sociedade; mais fácil compreensão e 

sua quantificação; dentre seus pontos negativos podemos 

citar a supervalorização, a exploração desordenada e o 

tráfico de pedras preciosas.  

 

 

Valor funcional 

Relacionado à função que a geodiversidade pode ter no 

seu contexto natural e com o seu valor no suporte dos 

sistemas físicos e ecológicos; Se mantém no local de 

origem para a realização das atividades antrópicas 

(barragens, estradas, cidades, etc.) ou no armazenamento 

de certas substâncias (água subterrânea, aterros, etc.).  

 

 

 

Valor científico e educativo 

Ligados a importância da geodiversidade para a 

investigação científica e para a educação em Ciências da 

Terra; é útil conhecer e interpretar a geodiversidade para 

ajudar a conhecer a História da Terra e para evitar áreas 

de potenciais riscos geológicos. 

Fonte: Gray (2004); Brilha (2005). Adaptações ANTONINO, 2012. 

 

Assim exposto, existem inúmeras interações que podem ser realizadas entre o 

Turismo Cultural, o Geoturismo e as atuais comunidades quilombolas. Estes campos possuem 

uma diversidade de temáticas que dialogam diretamente com a ciência geográfica, seja por 

meio do espaço, da paisagem, do território ou pelos usos e apropriações destes por culturas 

seculares.  

Pensar em um novo turista, que seja capaz de compreender as complexidades de toda 

essa temática, é o grande desafio. Abre-se aqui um debate para apontar os caminhos de 

positivação destes territórios tradicionais. Não se trata, apenas de abordar esse novo turista 

como romântico ou responsável. Muitas das lógicas do turismo se transformaram, com isso, o 

visitante também passou por adaptações. O importante é buscar a interação dialógica possível 

entre visitado e visitante, permitindo uma nova experiência em um espaço multicultural e 

assim servindo para a valorização e divulgação das populações tradicionais. 
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4. O MUNICÍPIO DE OURO VERDE DE MINAS – MG – BRASIL  

 

4.1.  Localização do município 

 

Segundo Dollfus (1971), localizar não remete à apenas indicar as coordenadas 

geodésicas (latitude, longitude, altitude) do elemento estudado. Significa ir além e deve, 

obrigatoriamente, explicar e definir o sítio e a posição geográfica. 

Sítio representa o assentamento territorial de um elemento do espaço. Suas 

características irão depender das condições topográficas e naturais do ambiente que, nesta 

pesquisa, estão relacionadas ao lugar onde os quilombos foram instalados (DOLLFUS, 1971; 

GEORGE, 1969). Este sítio tende a exercer uma influência na localização, na formação e no 

desenvolvimento destes grupos. Segundo Baud et al. (1997, p. 43) citado por Cortezzi (2011) 

pode-se encontrar sítio de defesa (outeiro, colina, fundo de vale, meandro, ilha), sítio de 

proteção (alto terraço aluvial) e sítio de recursos (fontes, águas termais, energia hidráulica e 

jazigos minerais), dentre outros exemplos.  

Já a definição de posição está acoplada a um sistema de relações que um elemento 

desenvolve com outros elementos, sejam eles próximos ou distantes. Estes dois termos estão 

dialeticamente conectados e não dependem de uma escala de grandeza definida (DOLLFUS, 

1971; GEORGE, 1969). 

Amorim Filho (1980), citado por Cortezzi (2011), sugere alguns pontos 

fundamentais no estudo da posição geográfica que estão representados no quadro a seguir 

(QUADRO 3):  
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QUADRO 3 – Fundamentos para estudos da posição geográfica. 
a) Quadro 

natural  

b) Contribuições 

históricas 

c) Organização 

administrativa 

d) Infraestrutura 

regional ou 

macrorregional  

e) Organização 

regional 

- Geologia; 

- Solos; 

- Relevo; 

- Hidrografia; 

- Flora/ Fauna; 

- Clima. 

- Fatos históricos 

fundamentais para 

região ou cidade;  

- linhas mestras do 

processo histórico em 

que a região está 

inserida. 

- Evolução 

administrativa; 

- Compartimentações 

regionais e 

municipais.    

- Rede viária; 

- Redes de 

comunicações; 

- Redes de produção 

energética;  

- Unidades espaciais 

e diferenciações 

demográficas / 

econômicas;  

- Redes e hierarquias 

urbanas.  

Fonte: AMORIM FILHO, IGA (1980) apud CORTEZZI (2011). Adaptações: ANTONINO, L. Z, 2012. 

    

O recorte espacial utilizado nesta pesquisa tem como referência territorial as 

fronteiras do município de Ouro Verde de Minas, mas essa não é somente a única. Sabe-se 

que muitas vezes as comunidades quilombolas não se relacionam com a definição política das 

fronteiras territoriais que o Estado lhes impõe. Sendo assim, existem espaços destas 

comunidades que se localizam, hoje, em municípios limítrofes. Essas são relações atribuídas à 

posição de Ouro Verde de Minas, município que se situa na região nordeste do estado de 

Minas Gerais, Vale do Mucuri, micro região de Teófilo Otoni. 

Nas palavras de Apolinário (2011):  

 

Isolada no topo da hierarquia da mesorregião do Vale do Mucuri encontra-se a 

cidade de Teófilo Otoni. Esta cidade tem a população urbana mais expressiva da 

região e dispõe de uma completa infra-estrutura de serviços que polariza todas as 

cidades da região. Teófilo Otoni se diferencia das demais cidades do Vale do Mucuri 

tanto no aspecto quantitativo, quanto qualitativo de seus serviços. A cidade é servida 

por grandes redes de comércio, tanto varejista quanto atacadista, tem uma rede 

bancária diversificada, composta por bancos públicos e privados, seus equipamentos 

na área da saúde são os mais completos de toda a região, fazendo com que pessoas 

de diversas cidades busquem atendimentos, principalmente os especializados, em 

Teófilo Otoni. Na área de educação a cidade se destaca tanto pela quantidade de 

equipamentos, quanto pela infra-estrutura que eles oferecem, sendo ela bem superior 

à das demais cidades da região. Os níveis de ensino também são um diferencial em 

relação aos demais municípios (APOLINÁRIO, 2011, p.89). 

 

Considerado de porte pequeno – 175 Km² - o município de Ouro Verde de Minas é 

extremamente dependente de inúmeras atividades e serviços disponibilizados em Teófilo 

Otoni. Os principais acessos rodoviários, que levam até Ouro Verde de Minas, são realizados 

pelas BR-381, BR-116 e BR-342 e MG-412. A fronteira com o estado do Espírito Santo se 

encontra a aproximadamente 30 km na direção sudeste. (MAPA 5). 
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MAPA 5 - Localização do Município de Ouro Verde de Minas – Minas Gerais – Brasil 

 
Elaboração: ANTONINO, 2012. 
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Uma proposta de Apolinário (2011) foi a de geração de cinco níveis hierárquicos em 

que a população urbana foi correlacionada com os equipamentos de serviços disponibilizados. 

Ouro Verde de Minas é caracterizado como sendo um município de nível cinco, pois dispõe 

de uma infraestrutura de serviços mais rudimentares e simples da região.  

Segundo o diagrama de Garnier e Chabot (1970)
50

, citado por Apolinário (2011), 

Ouro Verde de Minas tem uma função que é definida pelas principais atividades que 

desenvolve. É caracterizada, portanto, como um Centro de Serviços, concentrando 68,88% 

nesta atividade, 19,81% de agropecuária, 11,31% de indústrias e de serviços. 

A zona central sítio urbano de Ouro Verde de Minas é caracterizada por poucas ruas 

traçadas perpendicularmente e com algumas praças, onde se encontram poucos equipamentos 

terciários, em sua maioria, de pequeno porte. A sede tem formato geométrico triangular e é 

perceptível a mata ciliar do córrego Queixada que percorre a cidade (FIGURA 2). A 

característica marcante do uso e ocupação do solo é residencial, com alguns equipamentos 

terciários e outros relacionados a serviços públicos (FIGURA 3). Existem dois hospitais 

municipais e até o momento não foi implantado nenhum leito para internação. Há uma pré-

escola, dezoito escolas de nível fundamental (várias estão espalhadas na zona rural) e apenas 

uma escola de nível médio que se localiza na sede municipal. O número total de crianças 

matriculadas em 2009 era de 2.119 alunos (IBGE, 2009). 

A parte pericentral é quase imperceptível, pois acaba por não existir diferenciação 

espacial entre esta e a porção central. A periferia encontra-se ao longo das saídas da rodovia 

que passa pelo município, nas quais algumas vilas e pequenos aglomerados modificam, um 

pouco, a paisagem central e logo aparece a zona rural com uma mudança brusca na paisagem 

que percorre as estradas vicinais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 GARNIER e CHABOT (1970) criaram um diagrama que determina se uma cidade é um centro de serviços, 

um centro comercial, um centro industrial ou se a sua atividade principal é voltada para a agropecuária.  Para 

maiores detalhes ver APOLINARIO, 2011, p. 139.  
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FIGURA 2 - Sede Municipal de Ouro Verde de Minas – MG – Brasil. 

 
Fonte: Imagem de satélite presente na prefeitura de Ouro Verde de Minas, 2012.  

Foto: ANTONINO, 2012. 

 

FIGURA 3 - 1ª Residências; 2ª Prefeitura Municipal; 3ª EMATER local; e 4ª Loja de material de construção. 

 
Fonte: ANTONINO, 2012. 

 

A população absoluta apontada pelo IBGE (2010) é de 6.021 habitantes. 

Comparando com o Censo de 2000, a cidade teve uma perda populacional total, pois a 

população era de 6.223. O êxodo rural é uma realidade local. A diminuição foi de 350 

habitantes na zona rural, que caiu para 2.397 em 2010. Atualmente a maioria populacional 

reside na sede municipal, perímetro considerado urbano, segundo definições políticas 

municipais. Entretanto, essa realidade era bem diferente nos dados do Censo de 1980, quando 

a população chegou a 9.826 habitantes. A população rural era composta de 5.670 habitantes, 

sendo apenas 1.470 alfabetizados (IBGE, 2010; 1980). 

Em 1991, a população já tinha diminuído, chegando a um total de 7.923 habitantes. 

O município continuava caracterizado por uma ampla população no campo – quando 
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comparada com o total de habitante – 5.090 habitantes, o que ainda demonstrava claramente 

seu caráter rural. Com esta análise, foi possível observar claramente as mudanças 

demográficas ocorridas, muitas delas por falta de políticas públicas voltadas para essas áreas 

rurais. (IBGE, 1991). 

Outro fator que influencia o fenômeno do êxodo rural, além das precárias condições 

de infraestrutura, é o poder de atração das cidades de portes médio e grande, devido às 

perspectivas de melhorias de vida com os crescimentos dos postos de trabalhos e a maior 

disponibilidade na área educacional. Em Ouro Verde de Minas são comuns os casos de 

pessoas e famílias inteiras que deixaram o município em direção aos estados de São Paulo e 

do Paraná ou às cidades de Brasília, de Belo Horizonte e de Teófilo Otoni. É importante 

ressaltar que essa busca pela melhor qualidade de vida é inerente a esse movimento 

migratório, mas nem sempre se realiza, pois a cidade também é um espaço excludente e 

desigual. Existem alguns relatos de famílias que já retornaram aos seus lares de origem ou 

aquelas que ainda desejam realizar este processo, conhecido como migração de retorno.  

O IDH-M de Ouro Verde de Minas (0,615) é inferior à média estadual dos 

municípios de Minas Gerais (0,718). Apresenta-se, assim, no limiar do que é considerado 

baixo e médio desenvolvimento humano (FJP, 2000). 

 

 

4.2.  Caracterização fisiográfica da área 

 

O município pertence à Bacia Costeira do Sudeste (IBGE 2000b) e está inserido na 

cabeceira da Bacia Hidrográfica do Rio São Matheus, exatamente em um divisor de águas que 

a separa da Bacia Hidrográfica do Rio Mucuri (MAPA 6). A drenagem é marcante no 

controle estrutural e segue na direção W-E (CPRM, 2007). Os principais cursos d’água são o 

Córrego das Três Pedras e o Rio do Norte. 

Do ponto de vista geológico, a região estudada desenvolve-se sobre rochas graníticas 

foliadas da Suíte Carlos Chagas, por granito e charnockito da Suíte Intrusiva Aimorés 

(Ouro Verde de Minas) e em áreas restritas por rochas da Suíte Ataléia (CPRM, 2000; 

2007). A região integra a unidade Geomorfológica dos Planaltos Dissecados do Centro-Sul e 

do Leste de Minas Gerais, apresentando formas de colinas elevadas com vales encaixados 

e/ou de fundo chato (CETEC, 1982; 1983) (MAPA 7).  
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MAPA 6 - Interseção entre as Bacias Hidrográficas do Rio São Matheus e do Rio Mucuri. 

 
Elaboração: ANTONINO, 2012. 
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MAPA 7 - Geologia de Ouro Verde de Minas – Unidade Geológica 

 
Elaboração: ANTONINO, 2012. 
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O relevo encontrado é bastante movimentado e apresenta feições variadas tais como 

grandes cristas, cúpulas ou domos, nas quais possuem encostas com declives acentuados, 

podendo chegar a cerca de 40º. A maior parte do território municipal é formada por um relevo 

montanhoso – cerca de 90% - (FIGURA 4), em que os cumes mais altos são caracterizados 

pela grande frequência de pontões ("pães de açúcar") e morros rochosos de encostas íngremes 

e topos planos, esculpidos em rochas graníticas e charnockíticas de diversas unidades 

estratigráficas. Podem ser considerados "testemunhos", pois foram os relevos que resistem ao 

processo de pediplanação e de pedogênese, sustentando, muitas vezes, uma vegetação 

específica claramente diferenciada do plano ao redor (CPRM, 2007) (MAPA 8). 

Essa convergência entre fatores geológicos e geomorfológicos favorece e desperta 

interesse na mineração ornamental e consequentemente na implantação de pedreiras. Também 

devido a essa formação que observamos uma beleza cênica nestas paisagens, podendo ser 

desenvolvido o potencial turístico em conjunto com práticas de preservação ambiental 

(CPRM, 2007). 

 

FIGURA 4 - Relevo montanhoso de Ouro Verde de Minas e região. 

 
Fonte: ANTONINO, 2009; 2012. 

 

O clima é considerado tropical úmido, que segundo a classificação de Köppen, é do 

tipo Aw, com o trimestre mais chuvoso nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro e com o 

período seco durando entre cinco a sete meses por ano (abril a outubro), o que é suficiente 

para transformar o aspecto da paisagem com a estiagem (FIGURA 5). A precipitação média 
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anual varia de 800 a 1.300 mm. Nas altitudes mais elevadas do município, o frio é comum no 

período de inverno com presença de fortes ventos (EMATER, 2008). O regime térmico é 

caracterizado por temperatura média anual entre 22 a 25º C. A temperatura máxima média 

anual é de 28,1ºC e a mínima de 18,9ºC (VIANELO; ALVES, 2000). 

A vegetação primária predominante da região era a Mata Atlântica. Minas Gerais 

comportava uma enorme heterogeneidade deste tipo de vegetação com uma fisionomia que 

vai desde a floresta ombrófila densa até as florestas estacionais semideciduais. Esta última 

ocorre em regiões em que existe uma sazonalidade do regime de chuvas, o que acaba 

conferindo a perda de 20% a 50% das folhas na estação mais seca. No lugar das antigas 

matas, hoje a vegetação rasteira predominante é a de gramíneas como braquiára e colonião, 

além de muita capoeira (MAPA 9). Em algumas áreas é possível perceber uma pequena zona 

de transição para o cerrado (EPAMIG, 1989; EMATER, 2008; RBMA, 2008).  
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MAPA 8 – Hipsometeria e Hidrografia de Ouro Verde de Minas 

 
Elaboração: ANTONINO, 2012. 
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FIGURA 5 - Sazonalidade da paisagem de Ouro Verde de Minas 

 
Comunidade Água Preta de Cima. 1ª foto em abril de 2009 – 2ª em outubro de 2009. Fonte: ANTONINO, 2009. 

 

Os aspectos geológicos, geomorfológicos e climáticos são propícios para o 

desenvolvimento do elevado endemismo vegetacional, em que a disversiade biológica e 

genética são ressaltados nestas regiões. Os estudos de Wanderley (1990) comprovam esse 

endemismo e apontam para uma espécie encontrada em Ouro Verde de Minas. A Família 

Bromeliaceae
51

 possui cerca de 3.000 espécies de 60 gêneros distintos. São conhecidas 17 

espécies da Orthophytum, sendo que a maior quantidade está localizada entre os estados da 

Bahia e de Minas Gerais, “habitando geralmente solos pedregosos e expostos a alta 

luminosidade. Possui folhas verdes ou algumas vezes, as mais internas apresentam a parte 

central da roseta vermelha” (WANDERLEY, 1990, p. 171). A espécie Orthophytum 

magalhaesii é a encontrada nas rochas graníticas do município e pertenceu ao mapeamento da 

pesquisadora. Sua característica taxonômica é de uma inflorescência escaposa e Bráctea floral 

triangular, recurvada.   

 

 
 

 

 

 

                                                 
51

 Bromeliaceae Juss. é, segundo o sistema APG II (Sistema de classificação de angiospermas) de 2003, uma 

família de plantas floríferas pertencente à ordem Poales, representada pelas bromélias (Watson, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Juss.
http://pt.wikipedia.org/wiki/APG_II
http://pt.wikipedia.org/wiki/2003
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_(biologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Plantae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Angiosperma
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poales
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MAPA 9 - Vegetação do município de Ouro Verde de Minas. 

 
Elaboração: ANTONINO, 2012.  
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4.3. Paisagens do Vale do Mucuri e de Ouro Verde de Minas 

 

A discussão sobre as paisagens geográficas da região em questão é abordada 

inicialmente a partir das contribuições da História Ambiental. Esta não pode ser considerada 

uma disciplina acadêmica, pois não possui um escopo próprio de modelos e de teorias. Ela 

serve como abertura para interpretação do ambiente e deve ser considerada uma 

"interdisciplina" ou, até mesmo, uma "transdisciplina", que navega por diversas áreas do 

conhecimento, dialogando e servindo como referência para a ciência de forma geral. Alguns 

autores a definem como parte da ciência que se ocupa com o lugar e o papel da natureza na 

vida humana (WORSTER, 1991), ou a interação entre os seres humanos e o resto da natureza 

(McNIELL, 2001) ou, ainda, como afirma Cronon (1996), a História Ambiental serve para 

inserir a natureza na história e apresentar a história da humanização do espaço geográfico.  

Nesse contexto conceitual, a Geografia tem o potencial para promover uma maior 

integração entre a história e o ambiente. Todos os aspectos físicos relacionados a ações 

antrópicas ao longo do tempo moldam a paisagem atual existente.  A transformação da 

paisagem passa por ciclos de mudanças dependentes das formas e dos usos socioambientais, o 

que provoca distintas resultantes ecológicas. Muitas destas marcas antrópicas podem ser 

percebidas tanto em escalas muito pontuais como em escalas regionais, afetando numerosas 

comunidades e ecossistemas, o que leva ao resgate de diferentes olhares para populações 

tradicionais sobre o ambiente: seus valores éticos e ambientais (OLIVEIRA, 2012).  

A História Ambiental é também uma história da paisagem e tem como referência 

dois pilares característicos: a cultura e o território. A cultura abordando formas de apreensão 

de recursos naturais por parte das sociedades ao longo do tempo. O território comportando 

múltiplas dimensões: o simbólico, o jurídico, o econômico, etc.  

Compreender as paisagens do município de Ouro Verde de Minas nos obriga a 

retornar no tempo e conhecer o desenvolvimento de uma região mais abrangente, onde o 

município se localiza: o Vale do Mucuri. Com extensa área de Mata Atlântica, praticamente 

intocada até meados do século XIX, o Vale do Mucuri foi registrado textualmente por alguns 

viajantes como o médico Avé-Lallemant e os naturalistas Maximilian, Saint-Hilaire e Tschudi 

(DUARTE, 2002).  

Este último, Tschudi (1886), barão suiço e naturalista autodidata, percorreu a rota 

entre a cidade do Rio de Janeiro, o interior de Minas Gerais chegando até o sul do estado da 

Bahia. Primeiro passou pela serra de Petrópolis e depois seguiu com a tropa pelo caminho que 
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hoje conhecemos pelo nome de Estrada Real
52

. Depois de permanecer algum tempo na cidade 

de Diamantina, ele seguiu em direção à jusante da bacia hidrográfica do Rio Jequitinhonha, 

chegando onde se encontra, hoje, o município de Capelinha. Nesta parte em diante, ele 

começou a percorrer a selva da “Estrada do Mucury” (TSCHUDI, 1886, p.20), em plena 

estação chuvosa. Seus relatos apontam para a existência de apenas algumas “picadas” nas 

matas e algumas pontes podres e outras que tinham sido carregadas pelas águas das chuvas, 

provocando um obstáculo difícil de transpor. Apesar da mata intocada, ele relatou a 

dificuldade de caça e, consequentemente, na alimentação. Nestes trajetos foram usados 

distintos meios de transporte e cartas de recomendações para que ele se instalasse em grandes 

fazendas de autoridades locais. Quando ele aportou na cidade que hoje conhecemos por 

Teófilo Otoni, conheceu seu fundador e boa parte da região (FIGURA 6).     

 

Figura 6 – Roteiro de Viagem de Johan Jokob von Tschudi no Brasil (1857 – 1858) 

 
Fonte: TSCHUDI, 1886, p.37. 

Destaque para a Philadelphia. Destaque feito pelo autor desta pesquisa.  

 

O Mucuri era tido como espaço inóspito e não era totalmente conhecido por não-

índios até o início do século XIX, momento que foi escolhida por Teóphilo Benedicto Ottoni 

como a região promissora de investimentos de infraestrutura para alavancar seu crescimento 

econômico. Alguns dos seus sonhos foram implantados e tantos outros ficaram apenas no 

                                                 
52

 Termo não utilizado por Tschudi (Coleção Mineriana, série Clássicos, 2006).  
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papel. Homem de personalidade forte e de ideais republicanos, Ottoni fundou a cidade (1853) 

com o primeiro nome de Filadélfia, fazendo uma referência a capital dos Estados Unidos entre 

1790 e 1800, onde foi produzida a Constituição estadunidense. Ottoni aprovou um projeto em 

maio de 1847 para a construção da Companhia de Comércio e Navegação do Rio Mucuri, 

desenvolvido em parceria com o seu irmão.  

A região era habitada primeiramente por povos indígenas. Em sua maioria, os 

Botocudos, que representavam uma ameaça para o projeto oficial de povoamento, do ponto de 

vista do branco. Segundo relatos, Ottoni nunca adotou uma política militar drástica contra os 

indígenas. Sua aproximação pacífica e ações de integração no fornecimento de alimentos e 

ferramentas foram descritas. Cercados de lendas e mitos, os Botocudos eram, muitas vezes, 

estereotipados pelos brancos como selvagens e bárbaros, sobretudo devido a episódios de 

antropofagia (MIRANDA, 2007; DUARTE, 2002).    

Miranda (2007) defende a ideia de que Ottoni foi precursor dos direitos humanos e 

recusou a escravidão em seus empreendimentos. Só não levou toda essas ideias adiante 

porque, por mais de dois anos sem conseguir atrair trabalhadores brancos e negros alforriados, 

acabou por alugar centenas de escravos de fazendeiros de outras regiões. Achtschin (2008) 

afirma, com base em relatórios e estudos documentais, que existiam, de fato, mão de obra 

negra empregada. Em um dos documentos deixados por Ottoni, relatos afirmam que a 

substituição dos “braços africanos” causou o aumento dos preços de gêneros alimentícios no 

litoral. A criação da companhia não atraiu muitas famílias como o esperado, por isso, 

colocou-se em pauta trazer famílias de imigrantes, principalmente de origem germânica. Esta 

parte da etnografia foi desenvolvida por Tschudi:  

 

[...] tive a melhor oportunidade para um estudo das raças humanas. Pois, no 

âmbito de poucos metros quadrados, num rancho da Companhia [do Mucuri] 

encontrei, reunidos, representantes das quatro raças principais do mundo: da 

raça europeia nos portugueses e germanos; da mongólica nos coolies – 

trabalhadores chins, contratados para a abertura da estrada de Santa Clara; da 

africana nos escravos pretos; e da americana nos nativos desta terra, os 

índios na variedade de suas tribos (TSCHUDI, 1986, p.22).  

 

A partir dessa situação que se pode relacionar a grande miscigenação encontrada até 

os dias atuais no Vale do Mucuri e no Brasil como um todo. Diferentes origens se 

entrecruzaram, chegando a essa população mestiça que representamos.   

O projeto de Ottoni era grandioso e modernizante e era acompanhado por uma 

grande intervenção espacial, transformando radicalmente a paisagem. Uma das justificativas 
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para implantação do projeto era o escoamento de mercadorias do sertão mineiro ao litoral, 

principalmente para o Rio de Janeiro, o que encurtaria bastante o trajeto (DUARTE, 2002). 

 As transformações da paisagem foram acompanhadas por um processo de 

degradação do meio ambiente. Rios foram alargados e dragados. Portos foram construídos. 

Cidades foram erguidas, avançando sobre a Mata Atlântica. Entrepostos para comercialização 

foram levantados. A primeira estrada de rodagem do Brasil foi construída (Filadélfia até Santa 

Clara
53

) com a extensão de 180 Km (atual BR-418), isto devido à impossibilidade de 

navegação no rio Mucuri por todo seu curso (FIGURA 7). Cerca de 170 pontes de madeira de 

lei foram construídas sobre os rios e alguns lugares aterrados. 

 
Figura 7 - Selo Comemorativo a Teófilo Benedito Otoni e seus empreendimentos

54
. 

 
Fonte: Blog do bicentenário de Teófilo Otoni.  

(Disponível em <http://lancselo.blogspot.com.br/> acesso em 10/03/2013). 

  

Duarte (2002) informa outras modificações determinadas por esse processo de 

desenvolvimento: “na floresta, os conquistadores passaram a buscar madeira para 

construções, lenha para as casas, desflorestando e realizando queimadas em largas áreas para 

plantio agrícola ou pastagem dos animais de carga e transporte” (DUARTE, 2002, p. 269). 

Segundo Oliveira (2012), a utilização dos recursos florestais por empreendimentos 

históricos pode ser uma das responsáveis pela origem de extensas áreas de florestas 

secundárias ou mesmo pela sua completa erradicação, como são os casos de inúmeras 

paisagens da região do Vale do Mucuri atualmente.  

                                                 
53

 Hoje o percurso seria de Teófilo Otoni até uma cachoeira do Rio Mucuri, município de Nanuque – MG. 
54

 Selo comemorativo dos 150 anos da Estrada Santa Clara – Filadélfia e do bicentenário de nascimento do 

mineiro Teófilo Ottoni. Homenageia a atuação social e empresarial, os índios Botocudos em atitude pacífica, o 

trajeto da estrada junto a uma carroça, no século XIX e o trajeto fluvial entre Santa Clara e Mucuri com um 

barco a vapor. 

http://lancselo.blogspot.com.br/
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Na segunda metade do século XIX, na virada da década de 70 para a década de 80, 

surgiu o desejo de se construir uma ferrovia que ligasse o vasto “norte” mineiro ao porto 

baiano de caravelas (Estrada de Ferro Bahia Minas). Concebida como “signo do progresso e 

redenção de uma região” (GIFFONI, 2006, p.15), a ferrovia logo se transformou em “signo do 

atraso”, por meio de ações financiadas também pelo Estado. Começaram nesta época os 

embates políticos que perpassam pela história do Império, da República e chegam aos dias 

atuais marcando a histórica polêmica sobre os meios de transporte no Brasil. O autor relata 

que na época do sucateamento da ferrovia ouviam-se “demonizações” sobre estradas de ferro, 

que ajudavam a legitimar esse sucateamento. Esta fase trouxe novas aberturas nas matas, 

novas construções para a região e, consequentemente, uma modificação da paisagem 

originalmente encontrada. 

Neste período da história, foi registrada a formação de alguns quilombos na região. 

No que é hoje o município de Teófilo Otoni, uma comunidade surgiu com a aglomeração de 

trabalhadores negros da linha ferroviária. Mesmo antes da instalação da linha férrea, no início 

do século XIX, já existiam relatos de formação de comunidades negras provenientes das fugas 

das fazendas de café de outras regiões e também por causa da seca no Vale do Jequitinhonha 

(CAMARGOS, 2009).  

Os habitantes das localidades onde existiam instalações da estrada de ferro –Teófilo 

Otoni, Nanuque, Ladainha (FIGURA 8) e outros – sofreram um duro golpe, segundo Giffoni 

(2006), e custaram para reerguer as atividades econômicas locais, devido a mudanças políticas 

que inviabilizaram a ferrovia. Vários comércios foram estabelecidos nas redondezas das 

estações. A estrada de ferro demandava bastante lenha que era utilizada na propulsão da 

locomotiva. 

Desde o início da colonização, a região aqui estudada despertou interesse para a 

exploração de pedras e metais preciosos. Esse fato atraiu grande contingente populacional e a 

formação de garimpos em diversas partes, principalmente nos leitos dos rios. Existem 

registros da busca de metais até mesmo antes de Ottoni chegar à região, mas foram anos 

depois que essa exploração ganhou repercussão.  
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Figura 8 - Antiga estação de ferro Bahia – Minas inaugurada em 1918. 

 
Município de Ladainha. Autoria: ANTONINO, 2011. 

 

A cidade de Teófilo Otoni ganhou destaque econômico com esse comércio, também 

para a exportação, chegando a ser considerada a Capital das Gemas na América do Sul, 

estando entre as maiores províncias gemológicas do mundo. Um levantamento do Ministério 

de Ciência e Tecnologia apontou um assustador número de aproximadamente 300 

microempresas na área de lapidação e de exportação deste material (LICCARDO, 2007). Esse 

dado ajuda a compreender a dimensão deste empreendimento e assim pensar nas 

consequências ambientais e sociais deixadas. 

Frente a todo esse envio de gemas valiosas, grande parte para o exterior, gerando 

riquezas para poucos, que percebemos a grande desigualdade social regional e brasileira, 

como um todo. O Vale do Mucuri figura, juntamente com o Vale do Jequitinhonha e o Norte 

de Minas como uma das áreas mais pobres do estado. A extração de minerais, como já 

relatado em diversos exemplos, também deixou e ainda deixa marcas fortes na paisagem. 

A história do município de Ouro Verde de Minas, tem seu desenvolvimento e sua 

gênese ligada ao município de Ataléia, território pertencente à região pastoril de Nanuque. 

Essas terras eram ocupadas, primeiramente, por indígenas Maxacali e Botocudos.  

A história quilombola para o município de Ouro Verde de Minas – como um direito 

político, etnográfico e de autorreconhecimento é muito nova, pois antes de 2005 não havia 

entendimento sobre o que era ser quilombola, ou o reconhecimento de comunidades 

quilombolas no município. A identificação dessas comunidades surgiu do interesse dos 
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próprios moradores, em conjunto com entidades engajadas nesse intuito, já que é recente a 

possibilidade de reconhecimento oficial dos remanescentes de quilombos. Por meio de relatos 

de moradores mais antigos, percebe-se que a história dos quilombos neste município começou 

em meados do século XIX. A ocupação do território quilombola no município surge 

juntamente às aberturas das matas. 

O início do povoamento branco e a criação de vilas se realizaram por volta de 1930, 

quando desbravadores procuravam terras férteis para o cultivo do café. O distrito de Ouro 

Verde foi criado em 1953 e permaneceu vinculado à Ataléia até 1963, ano que se emancipa e 

se torna sede municipal. (IBGE, 2000b). 

Relatos colhidos no município apontam também o desbravamento da região por parte 

de madeireiras, momento em que começam transformações drásticas na paisagem. “As 

florestas do Mucuri são extraordinariamente ricas em madeiras nobres. Há nelas excelentes 

madeiras de lei, como a braúna ou baraúna, na qual existe uma variedade preta e outra 

avermelhada, de grande valor, e o pau d’arco, que se assemelha à aroeira” (TSCHUDI, 1986b, 

p.231). Vários outros tipos de madeiras são relatados por este mesmo autor, que também 

informou como funcionavam as exportações de madeiras, que eram prerrogativa apenas do 

Estado. Sendo proibida a atividade para os cidadãos comuns, vez ou outra eram apreendidas 

carregamentos que utilizavam um extrato de tinta que eram passadas nas grandes toras cujo 

objetivo era o de trapaça na alfândega e, consequentemente, o envio para fora do país.     

O auge da produção cafeeira fez com que o topônimo do município ficasse registrado. 

O “ouro verde” trouxe bonanças para os latifundiários em certa época, ao mesmo tempo em 

que deixou marcas profundas em várias paisagens do município. Como resultado há terras 

inférteis, solo desgastado, aberturas de matas que não se recomporam até os dias atuais.  

Em meio a esse contexto que foram desenvolvidos vários saberes tradicionais pelas 

comunidades quilombolas, que incluem o trabalho com a terra e, por isso, é um importante 

dado da História Ambiental. Esses saberes foram produzidos na própria experiência cotidiana 

dos sujeitos da comunidade, sobretudo nos cultivos agrícolas. Dessa forma, a identidade dos 

quilombolas com a terra é cultural, pois a sua história é construída com base no território em 

que vivem e nos costumes antepassados, que são também requisitos antropológicos para o 

reconhecimento como descendentes de quilombos. 

 A História Ambiental também passa pelo reconhecimento das várias formas de tratar a 

natureza. “[...] para os quilombos de ocupação tradicional, o uso dos recursos naturais 

coincidia com seu modo de vida e, portanto, com sua interação comunitária com o meio e a 

sua cultura” (CARRIL, 2006. p. 40). Segundo Diegues a relação das populações tradicionais 
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com o espaço, considera “[...] o homem como uma força da natureza, uma força entre outras” 

(DIEGUES, 2000, p. 35) e, por isso, não se transforma rapidamente em escassez.  

Dá-se, assim, uma relação diferenciada e intrínseca com a natureza que permite a 

manutenção dos saberes tradicionais e da própria natureza até o presente. É a realização da 

Etnoconservação que Diegues (2000) considera como alguns princípios orientados no sentido 

de proteger a biodiversidade e a diversidade cultural, em que as comunidades tradicionais, em 

sua heterogeneidade, podem ser aliadas na conservação dos ecossistemas presentes em seu 

território, através da "(...) valorização dos conhecimentos e das práticas de manejo dessas 

populações" (DIEGUES, 2000, p. 41). Vários saberes tradicionais foram repassados e 

repensados por várias gerações e são mantidos pelas comunidades atuais. 

A utilização da pecuária leiteira como principal produto econômico do município, 

torna necessário um grande contingente de gado para o fornecimento do produto. A paisagem 

que já foi degradada pelo o uso intensivo do café e pela exploração de minerais, hoje, sofre 

com a compactação do solo pelo pisoteio do gado. Isso contribui ainda mais para a redução do 

tamanho dos poros do solo e a consequente diminuição da infiltração da água, chegando a 

restringir o crescimento e a produtividade agrícola. Inúmeros relatos já foram colhidos em 

campo sobre o tempo em que existia abundância de água que jorrava das nascentes. Muitas 

várzeas tinham plantações de inúmeros produtos e a Mata Atlântica ainda era majestosa e de 

fácil percepção.  
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5. QUILOMBOS DE OURO VERDE DE MINAS  

 

5.1.  Geograficidade histórico-vivencial 

 

A questão quilombola de Ouro Verde de Minas remete a um espaço produzido 

historicamente e que deu origem a um grande e único quilombo de descendentes de escravos. 

Este quilombo, entretanto, encontra-se fragmentado espacialmente, o que também define uma 

geograficidade histórico-vivencial desta população. São histórias que se entrecruzam e que 

permitem a compreensão de parte de um todo que envolve todas as atuais famílias 

quilombolas do município (MAPA 10).   

A localização e o sítio geográfico foram importantes para que este espaço não fosse 

cobiçado, nas primeiras décadas de ocupação do Vale do Mucuri, para serem ocupados e 

desenvolvidos povoamentos coloniais. Isso é corroborado por depoimentos de moradores 

mais antigos dos quilombos, que revelam que foram os quilombolas os primeiros a fazerem 

“picadas” nas estradas, abrirem as matas e desbravarem a região onde hoje estão assentados 

os municípios de Ouro Verde de Minas, parte de Teófilo Otoni e de Ataléia. Os limites 

territoriais desses municípios, definidos pelo estado, divergem e separam territórios de uma 

mesma comunidade quilombola, gerando situações conflituosas e possíveis interpretações 

equivocadas de que se tratava de diferentes quilombos, já que, hoje, há cinco comunidades 

remanescentes desse quilombo.  

As histórias dessas comunidades, que hoje se organizam e são geridas de formas 

separadas, mesmo existindo toda uma conexão, uma relação de parentesco e uma forte 

sintonia serão apresentadas, a seguir, de forma separada, o que não significa negar a sua 

origem comum, sendo essa somente uma forma encontrada para organizar a pesquisa. 

Portanto, neste capítulo, são apresentados os resultados obtidos das análises de dados 

pesquisados no processo de realização deste trabalho, sobretudo os referentes à parte 

empírica, que inclui as entrevistas. Trata-se, assim, de trazer à tona o território de saberes 

quilombolas de Ouro Verde de Minas, Minas Gerais, Brasil.  
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MAPA 10 – Referências Espaciais dos Quilombos de Ouro Verde de Minas
55

 

 
Elaboração: ANTONINO, 2012. 

 

                                                 
55

 Este mapa de referências espaciais dos quilombolas de Ouro Verde de Minas não tem a intenção em 

determinar os limites territoriais das comunidades aqui estudadas. Este mapa serve para representar onde se 

localizam as residências atuais dos quilombolas, próximos aos rios que denominam os nomes dos quilombos.  
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5.1.2 QUILOMBOLAS DE ÁGUA PRETA DE CIMA 

 

 
Fonte: ANTONINO, 2011. 

 

Água Preta de Cima é uma comunidade negra camponesa com parte de seu território 

atual dentro dos limites do município de Ouro Verde de Minas e outras partes situadas nos 

municípios vizinhos de Ataléia e Teófilo Otoni. Localiza-se a 16 km, por estrada vicinal, ao 

norte da sede municipal de Ouro Verde de Minas e às margens da cabeceira do Rio do Norte e 

do córrego que dá nome a comunidade – córrego Água Preta – um afluente do córrego Três 

Pedras, pertencente à bacia Hidrográfica do rio São Matheus. Essa comunidade quilombola 

está assentada em uma em uma tríplice fronteira municipal e exatamente no divisor de águas 

entre as bacias hidrográficas do Mucuri e do São Matheus. 

Sabe-se que existiram as mais variadas tipologias e padrões de estruturas espaciais 

das comunidades negras quilombolas. Água Preta de Cima tem uma configuração baseada em 

uma “estrutura esparsa com distribuição aleatória” (ANJOS, 2006, p.53). Sugere, a priori, 

uma ideia de aglomerados habitacionais em formato desorganizado, contendo núcleos 

familiares responsáveis por um determinado tamanho de terra. Existe, também, o espaço 

comunitário que possui uma função importante para os encontros e festejos da comunidade. 

Além deste tipo de organização, pode-se fazer uma análise por meio de uma estrutura 

habitacional conduzida pelo curso d’água (MAPA 11). Este formato é bastante encontrado no 

Brasil, pois a busca dos quilombolas pelo território “ideal” passava pela facilidade em obter 

acesso a esse bem fundamental (ANJOS, 2006).    



107 

 

MAPA 11- Quilombo Água Preta de Cima 

 
Elaboração: ANTONINO, 2012. 

 

Uma importante entrevista foi realizada com Sebastião Rodrigues (Tião) – uma das 

principais lideranças da comunidade – e sua família (FIGURA 9). Na época, ele era o 

presidente da Associação Remanescente Quilombola de Água Preta de Cima. Ficou 

entusiasmado com a visita desde o início e foi um dos que mais auxiliou o desenvolvimento 

desta pesquisa. A conversa foi realizada na frente de sua casa, onde nasceu. Relatou que sua 

avó, por parte de pai, fora criada por um coronel da região de Teófilo Otoni, onde as 

condições de uma vida digna eram quase impossíveis. Sobre o início do povoamento de Água 

Preta de Cima ele relatou, deixando clara a miscigenação com o branco: 

 

São detalhes, digamos assim, uma parte da história, um passado todim de 

sofrimento, minha avó não contava pro meu pai, meu pai não contava direito pra 

mim, mas é o que a gente sabe (...) meu avô chegô aqui nos tempos da mata, foi ele 

que brocó em partes essas terras. (...) Vem um mais branco lá de fora e interessa por 

uma nega aqui dentro e vira aquela mistura, né? Por um lado seria positivo se a 

gente se misturasse só com nosso provo, aí iria preservar mais a cultura e nossa raça 

iria durar por mais um tempo, digamos assim, só que, porém num dá, por nós que 

somos hoje sociedade civil organizada, se ocê começa a excluí cê tá ferindo o 

próprio estatuto, você tá fazendo discriminação dentro da própria comunidade, com 

o povo. (...) (Sebastião Rodrigues, 35 anos, morador de Água Preta de Cima; 

10/2009). 

 

Por mais que as tradições quilombolas se basearam e ainda se baseiam, muita delas, 

na tradição oral, Tião acredita que esta situação de omissão da transmissão de conhecimentos 

e histórias ocorreu devido a possíveis retaliações e preconceitos que os descendentes 
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poderiam sofrer socialmente ao serem abertamente declarados como filhos e netos de 

escravos. Por isso, muitas histórias se perderam. 

Figura 9 - Família de Sebastião Rodrigues. 

 
Fonte: ANTONINO, 2011. 

 

Autodeclarado como “remanescentes quilombolas” desde 2005, esse grupo teve o 

apoio da Fundação Palmares nos anos anteriores, juntamente com trabalhos desenvolvidos por 

membros do CEDEFES, que fortaleceram a luta pela terra, organizando oficinas e discutindo 

questões políticas contemporâneas. Muitas mudanças e melhorias socioeconômicas 

começaram a surgir a partir desta época, quando começou o despertar de novas lideranças e 

interesses coletivos, como uma melhor organização interna para o desenvolvimento de 

benefícios que, de alguma forma, fossem positivos para todos. Questionado sobre o que 

representa ser quilombola Tião respondeu:  

 
É... o que é ser quilombola hoje? Eu acho que é, digamos assim, é encher o peito de 

orgulho e querer ser negro de verdade, num dá pra mim fugir da realidade, se é a cor 

que eu tenho, o sangue que eu tenho. Se eu dissé que eu era de outra etnia, de outro 

segmento eu tava sendo contra eu mesmo, digamos assim, é tentar os valores que 

restam ainda, tentar resgatar se possível e vivê do meu jeito, eu misturo com os 

outros, mas eu tenho meu jeito de vida, é na minha simplicidade que retrata tudo 

isso (Sebastião Rodrigues, morador de Água Preta de Cima; 10/2009). 

 

Maria Helena também foi entrevistada. Nasceu na comunidade e apenas saiu para 

estudar Pedagogia. Atualmente é professora do Ensino Fundamental da escola da própria 

localidade. É casada com Joveniano, que chegou de Carlos Chagas quando ainda tinha 18 

anos e possuem três filhos. Moram em uma casa com uma boa estrutura na parte central de 

Água Preta de Cima. Ao ser indagada sobre um dos significados de ser quilombola, ela logo 

respondeu: 
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A gente tenta buscar lá trás, na nossa cultura mesmo, dos antepassados, nossos avós. 

Viver também aquilo que nossos pais viveram, resgatar parte de nossas culturas  
(Maria Helena Pereira de Barros, 42 anos, moradora de Água Preta de Cima; 

04/2009).  

 

Nessas duas falas fica claro o autorreconhecimento de Sebastião e de Maria Helena 

como remanescentes de quilombolas e a valorização da cultura negra em busca de 

reconhecimento social, territorial e político.   

Para pleito de qualquer benefício de políticas públicas sociais, atualmente, as 

comunidades devem estar regularizadas via instituições de controle do estado, necessitando, 

de uma parte relacionada à documentação legal e procedimentos jurídicos para tal. 

Comunidades que se recusam a esse procedimento estão fadadas a serem esquecidas, salvo 

nos casos em que instituições de amparo sociais, de cunho não governamental, deem apoio 

não exigindo esse trâmite. 

Como consequência de trabalhos realizados anteriormente e, concomitantemente, ao 

desenvolvimento desta dissertação, foi possível percorrer a totalidade das 36 casas onde 

existiam famílias residindo, distribuídas territorialmente em núcleos. Seu formato pode ser 

considerado descontínuo devido aos núcleos separando os grupos familiares. Sua localização, 

na cabeceira da serra, pode ser considerada estratégia de defesa nos tempos remotos, local 

onde existem várias nascentes que fluem em direção à sede municipal. As condições das vias 

de acesso da sede do município até a comunidade são bem precárias, visto que também existe 

um aclive muito acentuado na estrada vicinal. Esse desnível chega a quase quatrocentos 

metros e dá o significado do nome da comunidade, pertencente às margens do córrego Água 

Preta e se localizando em sua cabeceira, logo sendo denominada “de cima”. Além das casas 

familiares, foram observados e vivenciados alguns quintais ao lado de fogões de barro a 

lenha, as plantações mais expressivas e uma antiga área de exploração mineral de granito.    

Núcleos dispersos no território são pertencentes à mesma comunidade e foram 

entendidos, a princípio, como uma “descontinuidade” espacial. Entretanto, isso não representa 

que a comunidade tenha a observação e o entendimento de seu território desta forma. Para os 

quilombolas, trata-se de um único território e um único grupo. O que é possível observar e 

que existem terras de pessoas externas ao grupo, que cortam a comunidade. Uma das únicas 

relações é a de exploração da mão de obra de alguns membros dos quilombos em alguns 

serviços prestados em suas fazendas. Apesar das porteiras que marcam a propriedade privada, 

não existe nenhuma proibição por parte dos fazendeiros, na transição dos moradores entre um 

núcleo e outro, o que facilita o contato entre eles (FIGURA 10).   
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As outras comunidades também vivenciam esse tipo de problema, relatado por Paulo 

Vieira de Souza, secretário municipal de agricultura de Ouro Verde de Minas:  

Um fazendeiro que pega desde lá de baixo, na sede e sobe até lá [em Água Preta de 

Cima]. Em Santa Cruz temos alguns pedaços de terras dele. No final de Santa Cruz, 

onde tem curral e pastagem e uma das nascentes do córrego, é do Fazendeiro 

Antônio Izaías (Paulo Vieira de Souza, 11/2012, data).  

  

Figura 10 - Núcleos habitacionais de Água Preta de Cima 

 
Elaboração: ANTONINO, 2011. 

 

As dificuldades vivenciadas pela comunidade são as mais variadas. Somente alguns 

agricultores possuem o título da terra regulamentado em cartório de imóveis. As glebas de 

terra de muitos dos agricultores, aproximadamente 60%, são iguais ou inferiores a cinco (5) 

hectares, o que dificulta e quase impossibilita viver somente da produção agrícola.   

As terras dos antigos moradores do quilombo passaram a ser cobiçadas por 

fazendeiros, trazendo profundas alterações territoriais em todas as comunidades. O grande 

fator de transformação da paisagem no município, como um todo, é também visto nas 

próprias histórias dos moradores mais antigos. Assim, as divisões de terras foram sendo 

realizadas e transformadas em mercadoria, combinando a derrubadas da floresta (Mata 

Atlântica em sua origem) para dar lugar a extensões de plantações de café e de pastagem, 

intensificada na década de 1960 e 70.   

A situação da não regularização do território e a existência de reduzidas glebas de 

terra nas mãos dos quilombolas tem sido um fator que dificulta o desenvolvimento das 

comunidades nos aspectos social, econômico e cultural, compelindo-os, inclusive à migração 

sazonal e/ou permanente para centros urbanos. São muitas as unidades familiares que vivem 
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sob a dura realidade do minifúndio
56

. Muitos moram de favor em terrenos doados ou 

“emprestados” por parentes ou vizinhos (FIGURA 11). 

 

Figura 11- Pequena gleba de terras pertencente a uma família quilombola. 

 
Fonte: ANTONINO, 2009.  

 

As “descontinuidades” dos núcleos de moradias constituem-se em um possível fator 

dificultador na regularização das terras pelo Estado, causando a impressão de uma “não 

unidade” no território. Nestes lugares existem demarcações materiais e/ou simbólico-

imateriais de territorialização. Sobre uma possível titulação das terras realizada por órgãos 

federais e estaduais, caso ocorresse com os quilombos do município, Tião relatou:  

 

Um dos benefícios é que a comunidade (...) a gente só consegue fazer o PRONAF 

D, você num consegue um A, um C, por quê? O povo num tem nenhum documento, 

escrituras isoladas alguns até tem. Pra fazer empréstimo eu vou hipotecar minha 

terra se minha terra num é documentada? Digamos assim, eu só moro ali, mas num 

tenho minha escritura registrada ali. É um fator positivo [a titulação] porque os 

caminhos para angariar recursos financeiros, mesmo sabendo que tem que devolver 

[reembolsar] depois, vai facilitar. Outra coisa que pode facilitar que se cê vê a 

distribuição das terras aqui é, digamos assim, o povo da comunidade, o povo pobre é 

todo mundo poquim. Aí tem a concentração de terra, tem uma propriedade, mas tá 

com o fazendeiro e as terras que você pode laborar num tá com nós, às vezes um dia 

até pertenceu (...) então se isso viesse a tona melhoraria no aspecto de produção, no 

aspecto de poder viver aqui com mais dignidade. (...) eu acho que os governos, não 

só federal, federal, estadual, municipal ia ter uma outra visão após isso. Ia poder 

apoiar mais a comunidade. Algum ministério ia abrir as portas. O Governo entrar 

aqui e fazer um tratamento de água, fazer saneamento básico pra todo mundo, esses 

são os fatores positivos (Sebastião Rodrigues, morador de Água Preta de Cima; 

10/2009). 

                                                 
56

 De acordo com a legislação vigente, que define o Módulo Fiscal e o Módulo Rural do município de Ouro 

Verde de Minas, a grande maioria das propriedades dos moradores da comunidade estão abaixo do tamanho 

mínimo necessário para a vida no meio rural. A Fração Mínima de Parcelamento seria de 2 hectares, porém essa 

realidade está bem distante para boa parte dos moradores de Água Preta de Cima. A parcela de famílias que 

possuem terras menores que 2 hectares representa aproximadamente 42% do total. Propriedade menor do que um 

Módulo Rural é considerado minifúndios. Essa relação é pensando apenas para o cultivo pequeno de 

hortifrutigranjeiros.  
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O casal Manoel e Marisete, também moradores de Água Preta de Cima, relata o que 

seria uma regularização territorial para sua família: 

 

É o que precisa ser, uma condição de plantá. A gente qué que cresce. Cresce com a 

coisa certa do lugar. Aqui é lugar de plantá, criá animal, (...) né? Porque se não cria 

isso aqui, vamo pra cidade. (Manoel Batista de Oliveira, 48 anos, morador de Água 

Preta de Cima, 04/2009).  

 

Os filhos vão crescer e vão precisar de terra pra plantá. (Marisete Golçalves dos 

Santos, 37 anos, moradores de Água Preta de Cima; 04/2009).  

 

Marisete se refere a sua pequena gleba de terras e às condições do relevo ao redor, 

onde certos lugares ultrapassam uma declividade de 45º, sendo assim, área de preservação 

permanente segundo o Código Florestal. Além disso, apresenta diversos afloramentos 

rochosos ao redor. Manoel faz uma reflexão sobre o que representa o lugar-território de Água 

Preta de Cima: 

 

Qualquer um desse mundo precisa de um grande quintal, alguém que chega e chupá 

laranja, banana madura, melhor caminho do mundo, né? Isso aí que eu queria, ia 

plantá mais banana, laranja, café. Ia vê passarinho cantá, pescá, cantá sozinho, cendé 

fogo, assá milho, plantá (Manoel Batista de Oliveira, morador de Água Preta de 

Cima; 04/2009). 

 

As extensões maiores de terras, atualmente em domínio da comunidade, são frutos da 

resistência e da luta de algumas famílias no enfrentamento às investidas dos fazendeiros do 

entorno. Durante a trajetória histórica da comunidade, muitos não resistiram e foram expulsos 

do campo devido às pressões e as dificuldades enfrentadas. 

 
Essa fazenda aqui da cabeça da Serra, eram três donos. Ué, não! Eram quatro, aquele 

pedaço ali era de quatro moço! Só aquele peitão de morro ali era de quatro. Era do 

meu tio, um tio meu que morava mais na grota... pra cá tinha outra família, do outro 

lado do morro tinha outra família, aí quer dizer, o daqui vendeu, o daqui vendeu, 

ficamos prensado no meio, aí o fazendeiro pressionando pegou tudo (Maria Helena, 

moradora de Água Preta de Cima; 04/2009). 

  

Tempos passados, de certa abundância e alegria são relatados por Alice, 53 anos, 

nascida em Água Preta de Cima. Ela é viúva, mora sozinha em uma pequena casa e planta em 

seu pequeno pedaço de terra que herdou de seus pais. Ainda cultiva as tradições de plantar 

café, torrar e usar o pilão para moer. Ela recorda que a comunidade era mais cheia, possuía 

mais festas e que existiam inúmeras plantações, principalmente nas terras mais férteis. Esse 

fato foi confirmado por Tião no momento que passamos por uma das terras do fazendeiro. Ele 

apontou para uma planície fluvial dizendo que ali eram plantados inúmeros pés de arroz pelos 

moradores da comunidade. 
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Justino Pereira, irmão de Maria Helena, nasceu na comunidade e hoje mora apenas 

com sua filha em uma casa junto a um bar na beira do campo de futebol, de frente para a 

Igreja (FIGURA 12). Reconhece-se como quilombola e considera esse reconhecimento 

interessante, pois há algum tempo a comunidade não sabia o que era ser quilombola. Após 

algumas viagens e participação em palestras e seminários em Janaúba - MG e Belo Horizonte 

– MG, passou a conhecer o movimento negro e hoje possui mais conhecimentos sobre seus 

direitos. Para Justino trata-se de uma vitória, pois é uma ferramenta para diminuição da 

exploração frente à sociedade. Considera importante o resgate das culturas negras e da 

religiosidade que, no momento, está ganhando força nas famílias. Segundo ele, alguns 

moradores pensam que a titulação nunca irá sair do papel, mas ele enxerga que com uma 

organização mais efetiva isso poderá ser possível:  

 

Pode ser que eu nem alcance isso aí, mas talvez minha menina alcance, cê tá 

intendendo? O processo é demorado. Isso é uma coisa que tô falando procês, antes 

nós não tínhamos nem o conhecimento desse processo, já foi um passo grande pelo 

menos saber que nós temos o direito. Muitos vão acreditar só depois que acontecer. 

(Justino Pereira de barros, 33 anos, morador de Água Preta de Cima; 04/2009). 

 

Figura 12 - Justino Pereira e sua filha após culto religioso. 

 
Fonte: ANTONINO, 2009. 

 

Justino Pereira também relatou o avanço da justiça sobre a questão do racismo 

quando alguém tem atitudes preconceituosas e a pessoa pode se “enroscar” na justiça. Sobre a 

questão da terra falou:  

 
A terra é coisa muito boa, né? A terra na verdade é mãe de nós todos. Sem ela não 

sobrevive ninguém, né? Se devolverem o que é direito nosso, aí vai ser bom demais, 

vai livrar as pessoas de saí pra fora, de trabalhá pros outros aí. Vai ter como trabalhá 
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pra ele mesmo, tem muita gente que não tem terra suficiente. (Justino Pereira, 

morador de Água Preta de Cima; 04/2009). 

 

 

Ainda sobre a questão da titulação, Justino Pereira foi contundente:  
 

Seria melhor pra todo mundo, cê tá é loco! A vontade da gente é vê os amigo, os 

parente em volta aí, sem precisa saí prá ser explorado, porque se sai pra fora é ser 

explorado, a gente vê reportagem dia-a-dia, cê ta entendendo? Chega aqui com 

promessa que lá é isso ou aquilo e chega lá, não tem nada, nem lugar de ficar, é 

quatro, cinco pessoas talvez num colchão num cantinho. Aí se por acaso isso aí 

acontece [titulação] claro que vai ser bom demais. Até porque também as partes de 

terra boa tá na mão deles. (...) Até porque na verdade, no passado as pessoas não 

tinham nem opção, né? O cara não queria ver os filhos passando fome, tava naquele 

pedacinho ali, o cara chegava [fazendeiros] te dou tanto. Às vezes o cara vendia 

correndo lágrimas nos olhos, o cara não tinha uma aposentadoria, um bolsa renda, 

um cartão cidadão, não tinha nada, né? Naquela época, o povo tinha vergonha, 

queria prezar o nome deles, ninguém queria partir pra bandidagem, o nome era o 

ouro. Você tem que ter o nome limpo. (...) Você tendo a terra na mão a oportunidade 

é grande. Ter um lugar pra plantá pé de café e em outro pedacinho milho, feijão, 

arroz. [...] Terra pra plantá a gente tem, mas porque questão da família ser grande, 

né? Hoje o casal quer ter dois, três filho no máximo. A mãe da gente tinha 10, 11 

filho, isso cabô, né? Isso os filhos vão querê trabalhá na terra e família aumentando 

e a terra continuando a mesma coisa. (Justino Pereira, morador de Água Preta de 

Cima; 04/2009). 
 

Vários outros quesitos também foram relatados como sendo precários na localidade. 

O transporte escolar dos alunos que frequentam a escola na sede municipal – Ensino Médio – 

não chega até a comunidade, forçando-os a percorrerem quase a metade dos 16 km que 

separam a comunidade da escola. Foi possível presenciar alunos subindo ou descendo a serra 

realizando este trajeto. Há também precariedades nos serviços de saúde e a ausência e/ou 

ações pontuais das políticas públicas para produção local e, consequentemente, há dificuldade 

de geração de renda.   

Os poderes públicos inúmeras vezes se fizeram presentes, porém, sem ações 

concretas para, pelo menos, garantir condições de vida mais justas para os moradores. Já 

estiveram no local funcionários do INCRA, MDA, EMATER, Fundação Palmares, FUNASA, 

IDENE, CEMIG e outras instituições de cunho filantrópico que não concluíram ou não 

tiveram ações continuadas de projetos iniciados e, consequentemente, deixaram algumas 

famílias ainda em situações vulneráveis. 

Existem diversas casas precárias e com alto risco de vulnerabilidade quanto à 

questão da saúde e do conforto (FIGURA 13). Algumas não possuem energia elétrica 

regularizada, outras não possuem sequer instalações sanitárias ou fossas sépticas adequadas. 

Existem estruturas de adobe ou com tijolos a mostra e chão batido de terra. Em nenhuma casa 

existe laje, portanto, somente o telhado (vários muitos precários) é a única proteção. Algumas 

casas abrigam um número elevado de pessoas, não comportando adequadamente as famílias.  
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O acesso à água não é uma situação calamitosa, pois a região não vive um regime 

pluviométrico de semiaridez e possuí várias “minas d’água”, entretanto, não existe nenhuma 

rede de distribuição regular para as casas. Também não existe nenhuma verificação da 

qualidade da água ou alguma forma de tratamento. 

 

Figura 13 - Casas de Água Preta de Cima 

 
Fonte: ANTONINO, 2009; 2011. 

 

Nos relatos de Tião podemos observar como era a situação de grande parte das casas 

ali presentes: 
 

Tem coisa que eu não queria voltar no tempo, essa casa aqui [apontando para a sua 

atual residência]. Eu quando era pequeno essa casa não era de alvenaria. É barro que 

nós mesmos pisamos. O barro nós colocamos na forma e fizemos nosso tijolo (...) 

quando era pequeno a casa era de pau a pique, o telhado era cavado, quem quer 

voltar num tempo desse? Só sofrimento. Mãe colocava plástico em cima pra cobrir 

nós porque quando a chuva formava no céu já caía dentro da casa. Dá pra viver num 

trem desse? (Sebastião Rodrigues, morador de Água Preta de Cima; 10/2009). 

    

Mesmo com esses relatos e com uma percepção de que sua casa melhorou bastante, a 

residência de Tião e sua família ainda é bem simples, porém a hospitalidade e a alegria em 

receber visitas foi algo motivador para o desenvolvimento deste trabalho.   

Abordando outra temática da lógica cotidiana da comunidade, a produção da banana 

é bastante relevante para o território e extremamente adaptada ao clima tropical da região. 



116 

 

Sendo assim, este produto tornou-se uma fruta disponível durante todo o ano. Porém, do 

ponto de vista biológico, é um dos frutos que apresentam uma das maiores perdas por 

decomposição pós-colheita, pois é extremamente perecível. 

A comunidade Água Preta de Cima participou de um projeto do governo estadual de 

Minas Gerais em 2008, o Projeto de Combate à Pobreza Rural (PCPR), que possibilitou a 

construção de uma fabriqueta de beneficiamento de frutas. Foi priorizada, pela própria 

comunidade, uma instalação de beneficiamento da banana em doces como “bananada”, 

“mariola” e “geleia de banana” e existe um mercado consumidor no próprio município e sua 

região, onde a comunidade já faz algum tipo de repasse da produção para o Banco de 

Alimentos. Tal empreendimento apresenta-se como possibilidade de geração de renda e 

solução de alguns dos problemas da comunidade. Os moradores demonstram uma expectativa 

com esse empreendimento apesar de toda dificuldade já encontrada até o referido projeto se 

erguer (FIGURA 14). 

 
Figura 14 - Fabriqueta de doces e plantações de banana de Água Preta de Cima 

 
Fonte: ANTONINO, 2009.  
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Joveniano Pereira de Barros relatou
57

, com toda a atenção, o processo de plantio, 

corte e produção dos novos doces feitos na fabriqueta. Um saber popular construído 

cotidianamente na relação com a terra e também com novos aprimoramentos aprendidos em 

cursos realizados para uma necessária adequação sanitária e para a manipulação do produto.  

 

Minha plantação de banana não precisa arar. Você faz as cova, 40 por 40. Dois 

palmo da mão, por exemplo, da 40. O espaço usado de uma cova para outra é dois 

metro e meio. A época de plantá é agora, de outubro que é época de chuva, época 

das águas. Na época do sol é muito difícil dela pegá. Você planta a muda pequena, 

mas pode plantá de acordo do tamanho que quisé, só que ela velha não dá nenhum 

cacho. Quando a muda é pequena o cacho é mais bom. Produz agora e em um ano 

você já tem um cacho. O corte, você corta o pé, tem gente que usa cortá de lado em 

baixo, na época do meu pai nós cortava em baixo, mas hoje em dia mudamos a 

técnica porque tem gente que fala que água que sai é boa pras outras mudas ir 

saindo. Nós não usava assim não, muitas gentes falam que o pé usa azeda e da broca 

no pé de banana (Joveniano, 44 anos, morador de Água Preta de Cima; 04/2009). 

 

Joveniano não utiliza agrotóxico na lavoura. Colhe os cachos e determina os que 

ficam. Cada caixo tem em torno de 40 kg. Com a utilização de produtos químicos poderia 

alcançar até 70 kg. Na comunidade, plantam-se dois tipos de banana: caturra e prata. Dentro 

de alguns anos, a expectativa de Joveniano “na hora que produzi mesmo”, deverá conseguir 

colher em torno de 1000 kg por mês. Atualmente ele possui cerca de 700 covas de banana.  

Para fazer o doce, o corte da banana é feito com o produto em estado mais verde. 

Após esta etapa, a banana é colocada para “madurar” e assim fazer o doce. Esse processo é 

feito em uma bancada no canto da fabriqueta. Após esta etapa, é feito o processo de lavagem. 

A comunidade produz, no momento, bananada em geleia e barra, além de uma farinha de 

banana. Joveniano falou que se achassem comércio para distribuir iriam fazer a banana frita. 

Segundo ele, “é uma delicia, você come ela pra enche a barriga, muito boa”. Mas no momento 

essa banana frita é feita apenas para consumo próprio. Ele expressa como é a prática de 

cozinhá-la:  

 

Após lavá, descascá, picá, cê joga ela no liquidificador, e vai direto pra mexerola, 

virando uma massa, aquecendo a um forno de lenha. Mais ou menos quatro hora, 

quatro horas e meia, quando dá o ponto, (...) de 5, 6 minuto vai mudando a cor (...) 

virando um bolor, coloca na mesa e passa a régua. (Joveniano, morador de Água 

Preta de Cima; 04/2009) 

 

Atualmente o produto final mais importante é a bananada que, segundo relatos de 

Tião e Joveniano, não há dificuldades na sua elaboração, já que aprenderam o ponto certo do 

                                                 
57

 Esse relato foi colhido em uma manhã, após um café com biscoito, onde Joveniano já tinha tirado o leite da 

vaca para repassar a um atravessador a um valor de R$0,42 o litro, devido à falta de incentivos para poderem 

resfriar o leite na própria comunidade. 
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produto, que depois é embalado um a um em sacos plásticos e fechado com uma seladora. O 

produto não precisa ser mantido na geladeira, leva pouca quantidade de açúcar e tem uma 

validade de até três meses. Atualmente o Banco de Alimentos municipal compra parte da 

produção para abastecimento de escolas, creches e casa de idosos no próprio município 

(FIGURA 15).  

Figura 15 - Acompanhamento do plantio do fruto e produção do doce de banana. 

 
Fonte: ANTONINO, 2009 - 2011.  

 

A utilização de plantas, raízes e outros produtos locais para fins medicinais ou para 

biocontrole apontam a existência de conhecimentos tradicionais repassados através de 

gerações como indicam os relatos a seguir: 

 

 Para combater pressão alta: chá de amora, chá de chuchu, chá de cana-caiana, chá de folha de mamão. 

Nós curamos os males renais, digamos assim a “tiriça” que vocês conhecem como Hepatite, com chá de 

lírio, chapéu de couro, quebra-pedra. A anemia, a falta de ferro, como a gente combate? A gente vai 

comendo nossas comidas, tomando nossos chás, a gente cura cozinhando na panela de ferro. (Sebastião 

Rodrigues, morador de Água Preta de Cima). 

 

 Simpatia para picada de cobra: suponhamos que uma cobra me pegue, primeira coisa que faço é 

simpatia. Lembro do meu avô que não ia pro soro, só que primeira coisa que vou fazer é isso. Isso é 

nossa cultura. Se a cobra pegar a gente atravessa o rio de costa e mata a cobra e pendura de cabeça pra 

baixo. (Sebastião Rodrigues, morador de Água Preta de Cima; /2012); 

 

 A grande presença de formigas saúvas e do purgão na região é um problema que trás transtornos para as 

plantações, chegando a matá-las. Uma das formas de solucionar esta situação sem a utilização de 

produtos tóxicos é o uso da lê gramínea misturada com fumo na água. Após uns dias de molho, libera 

algumas substâncias que ao ser jogada nas plantações mata as formigas e não prejudica a cultura;  

 

 A lê gramínea misturada ao álcool serve para aliviar dores causadas do reumatismo; 

 

 A urina de vaca é utilizada para hidratar o solo e as plantas, por ser rica em sais minerais; 

 

 O alho plantado na semana santa, depois de colhido serve para tempero e para chás medicinais; 
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Outras formas de manifestações culturais são as festividades características de 

comunidades tradicionais. Em Água Preta de Cima, as festividades estão presentes na vida, 

especialmente, as religiosas (QUADRO 4): 

 

QUADRO 4 – Datas festivas em Água Preta de Cima e Ouro Verde de Minas. 

DATA CARACTERÍSTICAS 
6 de Janeiro –  Folia de Reis Festa popular de caráter religioso e de origem portuguesa. Acontece 

entre o Natal e o dia 6 de janeiro; 
13 de maio – Dia da 

abolição da escravidão. 

Momento de encontros, reflexões e reivindicações dos quilombos de 

Ouro Verde de Minas, na sede urbana do município, frente aos poderes 

públicos locais.   

16 de Julho – Festa da 

Padroeira da Comunidade, 

Nossa Senhora do Carmo. 

É realizada uma festa em que uma bandeira é hasteada. Ao final da 

festa, alguém rouba o mastro e só no ano seguinte, 30 dias antes da 

nova festa, é anunciado o autor do roubo, que serve um café com bolos 

e biscoito para os amigos em sua residência;  

 

20 de Novembro - Dia da 

consciência Negra  

(FIGURA 16) 

Esta festividade é de recente incorporação pelos movimentos negros. 

Em Ouro Verde de Minas esta data, a cada ano, é comemorada em uma 

das comunidades. Esta data foi estabelecida pelo Projeto Lei nº 10.639, 

de 09.01. 2003. Foi escolhida a data de 20 de novembro, porque neste 

dia, no ano de 1695, que morreu Zumbi, líder do Quilombo dos 

Palmares. São expostos artesanato, comidas produzidas nas próprias 

comunidades, danças, alguns batuques, orações e refeições.  

Fonte: ANTONINO, 2009, 2012. Dados colhidos em Ouro Verde de Minas. 

 

Figura 16 - Comemorações do dia 20 de novembro em Água Preta de Cima. 

 
Fonte: ANTONINO, 2012.   
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5.1.3 QUILOMBOLAS DE ÁGUA PRETA DE BAIXO 

 

 
Fonte: ANTONINO, 2012.   

 

Água Preta de Baixo é uma continuação de agrupamentos negros descendentes de 

quilombos, que estão assentados também às margens do córrego que nomeia a localidade, 

córrego Água Preta. Seu território está situado, atualmente, quase na sua totalidade, dentro 

dos limites municipais de Ataléia, município vizinho a Ouro Verde de Minas 

(aproximadamente 40 famílias). A comunidade vive um dilema devido ao fato dessas 

demarcações municipais não levarem em conta suas organizações espaciais. A comunidade se 

autorreconhece como ouroverdense e, portanto, tem toda sua referência municipal em Ouro 

Verde de Minas e se localiza a 15km da sua sede urbana, enquanto a sede de Atáleia fica a 

uma distância maior.  

A escola municipal de nível fundamental, Princesa Isabel, atende dentro da 

comunidade e é financiada pela Prefeitura de Ouro Verde de Minas (FIGURA 17). Os 

moradores, maiores de 16 de anos e que já possuem títulos de eleitores votam na sede urbana 

de Ouro Verde de Minas que não é aquela em que seus territórios estão assentados, o que 

revela a contradição entre a prática cotidiana e as definições políticas. Segundo Edivaldo 

Natalino de Souza – morador da sede municipal de Ouro Verde há 40 anos, não descendente 



121 

 

de quilombos e dono de uma das únicas pousadas da localidade – nenhum prefeito de todos 

que o município já teve conseguiu algum resultado positivo sobre essa questão que se arrasta 

até a presente data. 

 

Figura 17 - Escola Princesa Isabel 

 
  Fonte: ANTONINO, 2012.   

 

O formato sociomorfológico desta localidade é bem semelhante ao de Água Preta de 

Cima. Existe uma distribuição fragmentada das casas que se localizam entre os vários 

afloramentos de rochas graníticas. Estes adensamentos familiares também margeiam o 

percurso do córrego Água Preta e alguns estão bem próximos um dos outros (MAPA 12). 

 

MAPA 12 – Quilombo Água Preta de Baixo 

 
Elaboração: ANTONINO, 2012 

 

Da mesma forma que Água Preta de Cima, é encontrada água em abundância nesta 

localidade, porém com problemas na distribuição para as casas devido a falhas na rede ou até 
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mesmo a falta de encanamentos adequados. Não existe qualquer forma de tratamentos e o que 

é retirado dos córregos é enviado direto para o uso doméstico.  

A fonte de renda das famílias é proveniente de cultivos de lavouras como mandioca, 

milho, feijão, café, pequena produção pecuária leiteira e a criação de animais de pequeno 

porte. Existem algumas hortas que são plantadas durante o ano todo nos quintais e frutas 

como laranja, goiaba, jaca, jambo e manga para consumo próprio.  

Aproximadamente 50% das famílias possuem algum tipo de documento de 

propriedade da terra. Outros são herdeiros ou comodatários e não possuem nenhum tipo de 

documentação. Cerca de 40% da população desta comunidade recebe benefícios de 

aposentadoria ou de pensão.  

Devido ao fato da comunidade estar em um sítio com o relevo um pouco mais plano, 

à jusante de Água Preta de Cima e devido à abundância de água em alguns tanques 

reservatórios (barreiros), os moradores implantaram um projeto de piscicultura com o objetivo 

de procriação de peixes Tilápia para servir de alimentação e comercialização na localidade. 

Por se tratarem de pequenos tanques para criação dos alevinos, não foi necessário a outorga 

nem outro tipo de autorização de órgãos ambientais. Isso ocorre, pois, a lâmina d’água é 

inferior a 1 hac. O projeto é financiado pelo PCPR/MG e tem como objetivo final o aumento 

da renda e o fortalecimento da alimentação local. As dificuldades encontradas para a 

permanência e a sustentação do projeto são grandes, mas segundo alguns moradores, como a 

primeira leva de alevinos já foi totalmente comercializada ou servida como alimentação para 

os próprios moradores, eles irão manter os tanques que necessitam ser esvaziados e limpos 

para receber novas levas de peixes.  

Uma das entrevistadas, Andréia Pereira da Silva, 25 anos, professora de nível 

fundamental é de Água Preta de Baixo, mas leciona numa comunidade vizinha, não 

quilombola. Na sua comunidade, a escola de nível fundamental é apenas do 1º ao 4º ano, já 

em Canaã tem as sérias seguintes até o 9º e último ano do Ensino Fundamental. Ela gosta de 

lecionar, mas falou de algumas dificuldades que enfrenta no dia a dia, inclusive a financeira. 

A escola já dispõe de alguns materiais sobre cultura negra e aborda sempre com os alunos a 

data do dia 20 de novembro.  

A falta de terras também é um problema local. O maior percentual de terras está nas 

mãos de dois fazendeiros: Antônio Izaías e Oscar C. Estes fazendeiros possuem terras ao 

redor dos núcleos familiares quilombolas e pressionando as produções agrícolas das 

comunidades. Eles não residem nas fazendas e possuem apenas gado leiteiro e algumas 

poucas infraestruturas.       
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Uma das referências nas questões culturais das tradições negras quilombolas de Água 

Preta de Baixo e também de Ouro Verde de Minas é Marinalva Rocha dos Santos. Ela foi 

indicada por Tião, que também mediou o encontro para a realização de uma conversa. Ao 

chegarmos a sua residência, presenciamos uma quantidade de café secando na porta da sua 

casa e fomos convidados a entrar na sua cozinha, onde preparou o café que é plantado, 

colhido, torrado e moído em seu próprio quintal (FIGURA 18). 

 
Figura 18 - 1º Marinalva segurando a “samba”
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 de colher café no fundo do seu quintal; 2º O café sendo 

espalhado na frente de sua residência para secar; 3º Com os dois netos e Sebastião Rodrigues. 

 
Fonte: ANTONINO, L. Z. 22/03/2012. 

 

Economicamente, o café teve muita força em Ouro Verde de Minas por volta das 

décadas de 1970 e 1980. Marinalva destacou que:  

 

 A cabeceira [do rio] todinha era café. As histórias das comunidades são anteriores 

ao café. Vivam da agricultura pra sobreviver (Marinalva, 50 anos, moradora de 

Água Preta de Baixo; 03/2012).  

 

Relembrando um pouco essa história, ela relatou que o seu pai nasceu em Ilhéus – 

Bahia. Por ouvir histórias de família sobre os cargueiros que trouxeram negros para o Brasil, 

ela acredita que seu bisavô seja de origem africana pelo fato da Bahia ter sido um dos portos 

mais movimentados durante esse período. Sua mãe foi escrava do sogro com apenas 13 anos 

de idade. Hoje, com quase 90 anos, não mora mais na comunidade por questões de saúde. A 

avó do seu marido era neta de italiano, que se tornou fazendeiro ao chegar e comprar pedaços 

de terras em Ouro Verde. Marinalva nasceu na própria comunidade e continua mantendo 

alguns costumes históricos. 

Contou um pouco das dificuldades encontradas no passado: 
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 “Samba” é a forma local de denominar o cesto de palha onde se coloca o café depois de colhido.  
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A vida foi muito sofrida. Era tudo carreiro, não tinha estrada. Tudo nos lombo dos 

burros, não tinha carro. Meus pais iam pra feira em Teófilo Otoni. Levava tudo que 

colhia com as tropa e os burros cheios de farinha, mandioca mansa, feijão, coiozinho 

chinês, café, laranja tudo para ser vendido lá. Forte mesmo era farinha; criei minha 

família vendendo farinha. Vendia baratinho, mais vendia. Comprava outras 

coisinhas, mas era pouca coisa. Tinha tudo em casa, tinha feijão, tinha farinha, tinha 

arroz e tinha rapadura. De lá só vinha mesmo era a carne, que não era bem carne. 

Hoje a gente fala os retango, aí comprava aqueles trem lá, acebo, curano, chegava e 

mistura na burburinha de banha. (Marinalva, moradora de Água Preta de Baixo; 

03/2012). 

 

O percurso que era realizado de Água Preta de Baixo até as feiras de Teófilo Otoni 

superava 60 km, sendo necessário atravessar duas grandes serras gastando, às vezes, dois dias 

para ser percorrido. 

Abordando as práticas religiosas, Marinalva foi enfática ao apontar que as religiões 

cristãs baniram os terreiros
59

. Depois de reuniões nas comunidades e em cultos todos os 

domingos, os próprios dirigentes das Igrejas, inclusive a católica, começaram a atacar os 

terreiros. Diziam que era “coisa do diabo”. Os donos dos terreiros começaram a ficar 

constrangidos e não iam mais a igreja e, como consequências, não podiam batizar mais os 

filhos. O sincretismo religioso já tinha uma presença marcante no grupo. Por fatos assim 

ocorridos, muitas práticas foram se perdendo e acabando. Entretanto, apesar disso, somente 

em Água Preta de Baixo, segundos relatos colhidos, existiam cinco terreiros de Umbanda.    

 

Minha mãe era médium, meu tio, minha vó era “média”. Frequentava a casa do 

Dimar, que era o dono do terreiro. Lerinda também tinha um terreiro. Dentro da casa 

mesmo. Uma sala com altar e os santos, velas... Tinha a Maria macumbeira, o povo 

da Igreja que colocou esse apelido nela. Tinha o da Laura também mais em baixo. 

Tinha bastante terreiro por aqui, depois foram banindo os terreiros por preconceito. 

Terreiro tem muito batuque junto com os pontos e giras [cantigas]. Cada guia que 

manifestava em alguém, aquele guia vinha com um ponto, as vezes as pessoa que 

não sabiam cantá nada, o guia chegava e vinha do nada, a pessoa cantava. 

(Marinalva, moradora de Água Preta de Baixo; 03/2012).  

  

Atualmente frequenta a Igreja católica e já se passaram mais de 26 anos que não vai 

a algum terreiro. Disse que o preconceito ainda persiste e citou alguns exemplos de mulheres 

que desenvolveram o dom de ser médium e, mesmo atualmente, se escondem e não 

frequentam terreiros de outros lugares por medo de críticas da Igreja. Tião estava ouvindo 
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 No Candomblé, o espaço sagrado do “Terreiro compreende toda a área ou terreno em que está localizado o 

Barracão ou salão de festas, as casas ou quartos de Santo, a cozinha, a camarinha e as áreas ao ar livre em que 

estão assentados os Caboclos, Exus e os Santos que ficam no tempo, ou seja, na natureza. Todos os Terreiros [...] 

apresentam esta estrutura, diferenciando-se apenas no tamanho e disposição destes espaços, conforme as 

condições financeiras do Zelador (a) e o tamanho do Terreno” (GOIS, 2011, p.93). Já na Umbanda, “o espaço 

sagrado [...] é bem mais simples que o espaço sagrado do Candomblé. Um salão demarcado por dois espaços: o 

espaço da assistência e o espaço dos médiuns que irão receber os Guias. No espaço dos médiuns encontra-se o 

“Congá” (altar) com imagens de santos católicos”. (GOIS, 2011, p.125).  
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parte desta conversa e disse rapidamente: “O negro para Igreja católica não tinha alma, era 

tratado como animal, bicho”. 

Marinalva sente saudades destas práticas religiosas e sempre teve o sonho de se 

tornar médium e ter, hoje, seu próprio terreiro em sua casa. “Queria ser Mãe de Santo. 

Mandava as Igrejas se lascar e continuava com o meu terreiro”.  Falou que faltou um pouco 

de dedicação e, também, dom para se tornar médium, pois esse processo é mais bem 

desenvolvido enquanto jovem. “Esse dom tem que ser trabalhado durante criança”, ressaltou 

com um ar nostálgico. 

Marinalva conheceu vários remédios produzidos com plantas, situação que também 

era desenvolvida com mais frequência antigamente, mas ela diz que quando precisa de algum 

tipo de remédio hoje, arruma alguma coisa natural.  “Antigamente tratava tudo artesanal, né? 

Tudo era a base de remédio do mato”. “Conheceu médico” apenas com 26 anos de idade, pois 

antes seu pai buscava plantas medicinais nas terras de João Onório e também nos terreiros 

locais.  

Lembrou novamente dos terreiros, onde eram feitas as curas com plantas naturais e 

banhos religiosos.  

 

Lerinda buscava remédio em mais de cem lugares a cavalo pra fazer garrafada. Fazia 

muitos remédios de cura. Mãe ficava ruim mesmo de hemorragia e buscava remédio 

no norte. Buscava a garrafada. Várias raízes na pinga ou no vinho. O curador 

mandava, tomava o purgante, tipo um laxante e saravá. Dona Nina, eu lembro uma 

época, tava ruim, ruim. Seu Juca tinha ido a Ouro Verde procurar alguma ajuda. 

Trouxe a garrafada e foi curada. (Marinalva, moradora de Água Preta de Baixo; 

03/2012).  

 

Contou que quase toda dona de terreiro é benzedeira e parteira.  

 

Mesmo que ela não seja parteira natural, tem o guia que chama “preta veia” que 

entra na pessoa e faz o parto. Inclusive Marquim [um de seus filhos] nasceu nas 

mãos de “preta veia”. Parecia assim, uma força dada por Deus mesmo. Lerinda 

quando fazia partos ela dava um jeitim e fazia virar o menino na barriga e fazia 

nascer. Sabia que não tinha forma de buscar doutor na cidade. Fazia todo o serviço. 

(Marinalva, moradora de Água Preta de Baixo; 03/2012).   

 

Marinalva contou o parto de seu outro filho que estava “custando a ganhar”. Foi 

benzida e acenderam uma vela do lado da cama e ela logo dormiu. Quando acordou já era a 

hora certa do menino nascer. Lerinda era da própria comunidade e morreu há 

aproximadamente três anos. Nos últimos anos de sua vida fazia algumas atividades de 

benzedeira, mas sua “força” estava acabando e já não fazia praticamente nada de terreiro. 

Ao ser indagada sobre a realização da festa do dia 20 de novembro de 2012, dia da 

consciência negra, demonstrou logo um olhar de satisfação e contou um pouco da importância 
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deste evento. Desde que as associações quilombolas se fundaram e foram reconhecidas pela 

Fundação Palmares, este evento é realizado em memória a Zumbi dos Palmares, 

impulsionando reflexões sobre a causa negra em geral. Marinalva é uma das principais figuras 

desta e de outras comemorações dos quilombos de Ouro Verde de Minas. Suas cantigas, seus 

conhecimentos, suas histórias e suas vestimentas são presenças marcantes e inspirações para 

as jovens crianças que a conhecem melhor a cada dia.     

Terminamos a conversa com ela rascunhando e cantando uma cantiga que estava 

produzindo. Disse que era uma toada bem semelhante às antigas e com uma letra que ela vai 

desenhando com base na vida, nos seus conhecimentos e angustias: 

 

No tempo do cativeiro não tinha remédio nem nada 

Vivia lá no roça, velho, doente e sem nada. (...)  

(Marinalva, moradora de Água Preta de Baixo. 03/2012). 
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5.1.4 QUILOMBOLAS DO CÓRREGO SANTA CRUZ  

 

 
Fonte: ANTONINO, 2012.   

 

A Comunidade remanescente quilombola de Santa Cruz localiza-se a apenas 8 km da 

sede municipal de Ouro Verde de Minas e, portanto, é a mais próxima da área urbana e com 

condição fácil de acesso. Devido ao aspecto físico da comunidade, encravada em um grande 

vale, essa comunidade se mostra muito interessante na ocupação e uso do relevo a seu favor 

(MAPA 13). Aproximadamente 42 famílias residem na localidade. 

 

                                                          MAPA 13 – Quilombo Santa Cruz 

 
Elaboração: ANTONINO, 2012. 
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Em formato linear com poucas sinuosidades, a única via da comunidade percorre a 

beira das casas dos moradores que também margeiam, bem próximas, o córrego Santa Cruz 

que percorre o território. Portanto, sua organização espacial é linear e orientada pelo curso 

d’água. Essa forma de ocupação do espaço sugere uma melhor organização das casas e terras 

de plantio. Para Paulo, morador de Santa Cruz, secretário municipal de agricultura de Ouro 

Verde de Minas, “o formato, a proximidade, a união, o grupo, tudo isso foi importante para 

Santa Cruz ter esse associativismo e essa força, mas buscamos isso tudo também para todas as 

outras comunidades” (Paulo Vieira de Souza, morador de Santa Cruz, 11/2012). 

Há, também, na entrada da comunidade um grande afloramento granítico, que serve 

como ponto de referência espacial para os moradores e as pessoas que visitam a localidade, 

carregada também de lendas e mitos a seu respeito. A comunidade era conhecida antigamente 

como Quebra-Pescoço, nome dado por algumas lendas do passado. A origem da ocupação 

inicial data quase cem anos (segundo relatos dos moradores mais antigos), já no início do 

século XX. Possuem relações de parentesco com pessoas das comunidades de Água Preta e 

aguardam que seus direitos sejam promovidos desde dezembro de 2004 quando começaram, 

também, os processos de mobilização social perante as autoridades locais e nacionais. 

Um grande avanço que já se pode notar quando se conhece esta comunidade é o 

grande poder de decisão e de mobilização das lideranças atuais, além de suas realizações. Na 

comunidade existem lideranças que seguem diferentes caminhos, mas, a princípio, todos com 

intuito de melhorias para a população. Vandeli Paulo dos Santos, 32 anos, é ligado ao 

movimento negro estadual e nacional, participa de diversos eventos e sempre leva 

informações para a comunidade e para o município. Auxilia na realização dos eventos, 

comemorações e no Sindicato dos Trabalhos Rurais de Ouro Verde de Minas. 

Existe também um vereador quilombola no município. Assis Paulo Pereira dos 

Santos, 37 anos, que devido a realizações positivas e revindicações levantadas, teve um 

grande apoio de todas as cinco comunidades quilombolas locais e foi reeleito vereador, sendo 

o mais votado no pleito em 2012. Também contam com uma liderança na Secretaria de 

Agricultura Municipal, Paulo Vieira de Souza, 29 anos, que desempenha atividades nos 

assuntos agrários e produtivos locais (FIGURA 19). Essas figuras ajudaram conjuntamente 

na formação e na fundação de todas as atuais associações quilombolas de Ouro Verde de 

Minas. 
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Figura 19 - Lideranças Quilombolas de Santa Cruz. 

 
Vandeli; Paulo e Assis. Fontes: Canal Futura, 2011; ANTONINO, 2012; TRE, 2012.    

 

Apenas observando uma parte central da comunidade, onde existe uma escola de 

nível fundamental (1º até 4º ano) e turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA), também é 

possível identificar um mini laticínio que resfria o leite e o embala para distribuição local 

produzindo, também, um iogurte que é distribuído no Bando de Alimentos do município. 

Existe uma pequena farinheira; um galpão onde é guardado um microtrator (Financiado pelo 

Projeto de Combate à Pobreza Rural em 2007); uma pequena sala onde já funcionou um 

telecentro financiado pelo Banco do Brasil e que hoje passa por reformas e aguarda novos 

computadores (FIGURA 20); e está em curso a implantação uma fabriqueta de rapadura e 

seus derivados, também financiada pelo PCPR/MG. 

 

Figura 20 - Uma das partes centrais do Quilombo de Santa Cruz 

 
Fonte: ANTONINO, 2012; 

 

A população atualmente é predominante católica e a padroeira da localidade é a 

Santa Cruz. Existe uma Igreja simples onde ocorrem os cultos religiosos e reuniões da 
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Associação. Segundo Vandeli, antigamente a presença do batuque e o levantamento de 

bandeiras eram festejos realizados. Os mais velhos possuíam uma guarda de Congo e 

Moçambique e festejavam a padroeira e outros santos do reinado de Nossa Senhora do 

Rosário. A Folia de Reis também era uma festa realizada. Atualmente, a comunidade realiza a 

festa junina típica das zonas rurais com forte sincretismo africano.  

A economia das famílias gira em torno do trabalho rural, sendo as culturas de cana 

de açúcar, café, milho e feijão as mais expressivas. O leite também é um importante produto, 

porém os quilombolas dependem do leite produzido por fazendeiros para beneficiarem e 

distribuírem o produto
60

. Os fazendeiros têm terras que circundam os territórios quilombolas e 

que antes, em sua maioria, pertenciam ao próprio quilombo, o que revela uma contradição.  

Sobre a viabilização do projeto do laticínio e as dificuldades para a sua implantação, 

Paulo Vieira de Souza relata:  

 

Aquela estrutura que tem lá é nossa em parte [...]. Nós devemos ela ao governo. 

Cada um de nós que está dentro do grupo do laticínio, por exemplo, nós fizemos 

empréstimo de 6 mil, de 11 mil e outros. Por incrível que pareça nós vamo pagar pro 

banco mais de 106 mil reais até o final do ano. E tem gente que fala que nos tamo 

escravizando os meninos que trabalha lá no laticínio. Os menino são dono também. 

Se paga mais não temos dinheiro para pagar o banco. Temos medo é disso, de vir e 

pegar nossas máquina. Então acho que o projeto é sustentável e não só pra nós. 

Quantas crianças de Ouro Verde recebe aquele leite? A merenda escolar quantas 

crianças através do PNAE recebe a merenda produto da agricultura familiar? Pega o 

leite, pega o iorgute, pega rapadura. Variedade de produtos. Pra chegar nessa 

produção é trabalho. Assis tem empréstimo na Caixa Econômica no nome dele, eu 

tenho, Maria tem, o Mauro tem. Não é pra nós. Isso o povo não vê. É pra viabilizar o 

projeto. Nós temos direito de receber o salário do laticínio, mas não recebemos. 

Queremos é dar continuidade ao projeto. Hoje nós temo outras fontes. Nós pega 

mais de 2 mil litros de leite por dia e faz a distribuição. Pega o município todo. Nós 

pega até o leite dos fazendeiro. A folha de pagamento do laticínio é 50 mil reais. 

Tem emprego, tem sustentabilidade. Com o banco de alimentos produzimos doces e 

depois volta pra nossas crianças. A luta é essa, a luta não pode parar (Paulo Vieira 

de Souza, morador de Santa Cruz, 11/2012).  
 

A questão fundiária é delicada em córrego de Santa Cruz, pois cerca de 90% da 

população não possui o título da terra, apenas algumas poucas famílias adquiriram algum 

título junto a Ruralminas
61

. Segundo Vandeli, a sua família, juntamente com outras famílias, 

perderam terras para os fazendeiros que iniciaram a ocupação no entorno da comunidade e 

também dentro do vale do córrego Santa Cruz. Para Paulo Viera de Souza,  

 
a questão maior em Santa Cruz é a terra. Não temos terra, é uma luta nossa. Temos 

conversa quanto à questão da demarcação. Estamos limitado. Podemos ir até ali, 

depois não. Só tem gado, só tem gado. Cresce quando todo mundo cresce junto. 
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 Programa Leite Pela Vida. Desenvolvido pela Sedvan/Idene e financiado pelo Governo Federal.  
61

 Fundação Rural Mineira – RURALMINAS. Pertencente a Secretaria de Agricultura, Pecuária e abastecimento 

do Governo de Minas Gerais – SEAPA.  
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Enquanto tiver fazendeiro que toma conta parte da comunidade e não mora iremos 

lutar. Até que ponto vale doar a vida por uma gleba de terra? Hoje podemos 

comunicar com alguém e eles podem conversa entre eles e tentar resolver. Lembrou 

casos de mortes do no campo, Doroty Stang foi um (Paulo Vieira de Souza, morador 

de Santa Cruz, 11/2012).  

 

Há, também, o relato de Vandeli sobre a situação de violência no quilombo Córrego 

Santa Cruz, divulgado pelo CEDEFES (14/12/2011) em nota na internet, que revela a 

violência devido ao conflito fundiário, dentro desta comunidade:  

 

A nossa comunidade Quilombola Santa Cruz, presenciou e vivenciou um lamentável 

ato de covardia de um proprietário fazendeiro que derrubou a casa e expulsou a 

legítima proprietária de uma das mais nobres terras do Quilombo Santa Cruz. Um 

dos Quilombolas mais velhos da comunidade morreu a alguns anos deixando a viúva 

e filhos. Desde então o fazendeiro vizinho utilizou todas as estratégicas possíveis 

para tomar as terras. Foram vários anos que a viúva e filhos resistiram. O fazendeiro 

emprestava favor e cobrou em terra. Primeiro tomou uma pequena parte, mas como 

os filhos dividiram suas partes logo ele retirou uma parte na qual os herdeiros 

ficaram refém. Foram varias situações constrangedoras gravíssimas. A última, o 

atual esposo da viúva, a viúva e filho que hoje adquiriu por essa razão um 

gravíssimo problema psicológico depois de várias ameaças e pressões psicológicas o 

esposo da viúva teve uma luta corporal com o fazendeiro perdeu alguns dentes da 

boca, uma mordida na orelha e o último pedacinho de terra onde moravam até 

anteontem, 12 de dezembro de 2011. No dia 13 de dezembro de 2011, a empresa 

Copanor que está abrindo uma rede para distribuição de água e destruindo as 

estradas na comunidade por motivos das chuvas no Quilombo, solicitado pelo 

fazendeiro, derrubou as casas desta família e aterrou os buracos abertos na estrada 

da comunidade Quilombola de Santa Cruz. Hoje, neste dia 14 de dezembro de 2011, 

pastam nesta terra os bois e vacas deste fazendeiro. (...) Externo aqui a minha dor, 

me sinto sozinho e cautelosamente não tem muito que fazer no momento, pois já fui 

ameaçado por este fazendeiro (Vandeli Paulo, morador de Santa Cruz)
62

.  

 

Sobre as origens dos moradores do córrego de Santa Cruz, segundo relatos de alguns 

moradores, são do Vale do Jequitinhonha e também do estado da Bahia. Existem quatro 

grandes famílias em Santa Cruz: “Paulos”, “Souzas”, “Oliveiras” e “Vieiras”. 

A comunidade já sofreu bastante com o descaso na área da saúde. Atualmente houve 

uma melhora, mas permanecem sem um atendimento efetivo. A esquistossomose já foi um 

problema crônico na população. Apesar de existir atendimento do Programa de Saúde da 

Família, as lideranças não acham satisfatórias as atuações do sistema de saúde. A Pastoral da 

Criança já atuou na localidade, pois a mortalidade infantil também já foi muito alta. Segundo 

pessoas ligadas à Pastoral da Criança, antes da atuação desta instituição na comunidade, a 

realidade era muito pior. Os idosos também já se queixaram de dificuldades no 

acompanhamento das aulas de alfabetização, isso por questões de deficiência visual e a falta 

de óculos. 
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 Fonte: Equipe Quilombos Gerais, 2011.  
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No dia 23 de março de 2012 fui convidado a me hospedar na comunidade, quando 

foi possível uma conversa aberta sobre os mais variados tipos de assunto relacionados aos 

quilombos e suas práticas cotidianas. Vandeli relatou que sua tia era uma pessoa que resolvia 

os problemas de saúde da comunidade. Desde questões de bem estar até alívio de dores e 

doenças. Era uma das benzedeiras e também produzia “garrafada”. Por volta do ano 2000 

faleceu a última parteira que tinha um conhecimento nesta prática por meio da tradição e 

também do conhecimento prático do dia a dia. 

Sobre o dia 20 de novembro, Vandeli preferiu ressaltar que, para ele, o dia de luta e 

de reivindicação dos quilombolas é o 13 de maio. “Não podemos esquecer o passado. É o 

passado que tem que nos motivar para dar a volta por cima” (Vandeli, morador de Santa 

Cruz). Relatou uma ação realizada na data de aniversário da abolição da escravatura para 

sensibilizar os moradores e visitantes que estavam em Santa Cruz no dia do evento. Várias 

fotos bem marcantes, referentes ao período da escravidão, foram mostradas e cada liderança 

descreveu um pouco sobre cada foto, dos horrores, da dor, da negação, etc. Até o prefeito 

estava presente, segundo Vandeli, com intuito claro de saber o que se passava no evento e, 

também, de “mostrar a cara”. Alega que, até hoje, muitas pessoas recordam deste momento 

que realmente contribuiu para essa reflexão sobre o passado que tanto influencia no presente.  

Em outra ocasião, também no dia 13 de maio, os quilombolas de Ouro Verde de 

Minas fizeram protesto em frente à Câmara Municipal, à delegacia de Polícia e à Prefeitura. 

Construíram propostas e as entregaram às autoridades locais revindicando melhorias e a 

valorização da cultura negra local.  

 

Quando você consegue construir algo que possa melhorar a qualidade de vida das 

pessoas, sem abrir mão da ancestralidade, sem abrir mão das raízes, você se torna 

forte. Mas quando a mente das pessoas não está pautada nas origens, nos mais 

velhos, as pessoas começam a desvirtuar demais. (Vandeli, morador de Santa Cruz; 

03/2012).     
 

Sobre a festa realizada no dia 20 de novembro, Paulo de Souza se posiciona:  

  
Isso é muito bom, até porque que é o momento de estar todas as comunidades 

quilombolas, quanto as outras pessoas para estar interagindo. É um dia muito 

importante, né? De lembrar a abolição também. Um dia onde trocamos experiências 

e nossas ideias. Comunga todo mundo numa só força, num só grupo, um só povo, 

uma só nação, onde a gente possa somar essa parceria, de agregar força pra somar e 

ir em busca do que nós já perdemos um tempo atrás. Muita coisa já se perdeu e aos 

poucos estamos reconquistando nossos espaços. Os espaços públicos, com 

associativismo. Começou em 2005 essa força maior de resgate (Paulo Vieira de 

Souza, morador de Santa Cruz 11/2012). 
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No município de Ouro Verde de Minas o dia 20 de novembro não é considerado 

feriado, o que seria de vontade de várias lideranças, pois mobilizaria mais pessoas para a 

participação da festa. Paulo ainda defende: “Eu acredito que o 20 de novembro deveria 

acontecer dentro da cidade. Um multirão mais forte, com mais pessoas, que seja também dos 

governos para interagir. Eles conhecem nossa força mas, no fundo, eles não querem 

reconhecer” (Paulo de Souza, morador de Santa Cruz 11/2012). 

Vandeli relatou com mais detalhes uma história de origem que consolidou a 

formação populacional do quilombo de Santa Cruz. Na atual divisa dos atuais estados de 

Minas Gerais, Bahia e Espírito Santo viviam um grande grupo de escravos aquilombados. 

“Há mais de 200 anos que residiam neste território” (Vandeli, morador de Santa Cruz; 

03/2012). Houve um grande conflito quando chegou um fazendeiro alemão na região com os 

seus capatazes. O local era muito extenso e despertou interesse em pessoas externas ao grupo. 

Algumas famílias resistiram e outras tantas foram expulsas. Era ateado fogo nas plantações e 

nas casas dos moradores. Mulheres e crianças, como eram os mais indefesos, foram bastante 

perseguidos. Essa forma de invasão também tinha o intuito de evitar a procriação e o 

crescimento das famílias.  

Muitos fazendeiros alemães que chegaram usaram os próprios negros para retirarem 

madeira de lei. Vandeli constrói a crítica ao processo de desmatamento: 

 

Eu falo pra você uma estratégia que foi bastante usada: Destrua a natureza, assim 

[você] tira a força do povo negro. A luta pelo território, ela é além do que as pessoas 

pensam. Ela é a forma de preservar ecologicamente os recursos naturais, entendeu? 

Os quilombolas não têm habito de destruir as coisas, não tem o hábito de poluir os 

rios, suas plantações, são naturais. Tem o diálogo, tem a comunicação. Eu, às vezes 

choro. Poxa! Será que os ancestrais conseguiu transmitir isso só pra mim e meus 

irmãos? (Vandeli, morador de Santa Cruz, 03/2012).  

 

Vandeli afirma que sua família foi bastante perseguida e inúmeras pessoas foram 

mortas. A fuga do antigo território, nas divisas dos estados, para regiões ao redor os levaram 

até o vale onde se encontra hoje a comunidade. Para este local foram trazidas as crianças e as 

mulheres, pois só havia um acesso vicinal. Naquele tempo possuía uma Mata Atlântica 

vistosa e fechada e um relevo bastante movimentado, características físicas que auxiliaram o 

esconderijo e a proteção. 

Depois foram chegando outras famílias, como a dos “Alves” e a dos “Oliveira”, que 

foram se agrupando na localidade. Como eram grandes os núcleos familiares, sempre eram 

eleitos os líderes de cada família para “puxar” a cultura e falar em nome do grupo. Vandeli 
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relatou: “um dos últimos foi meu pai (João Paulo dos Santos), pois ele era mais pacífico”. 

Sobre esse tempo, ele revelou sobre a cultura: 

 

Todos trabalhavam para sobreviver e o ambiente era bastante harmonioso. A cultura 

era muito rica. Tinham as práticas religiosas de cunho africano, o candomblé e os 

curadores. Vinham pessoas de vários lugares do Brasil para consulta e fazer alguns 

tratamentos. Eles retornavam para agradecer. Era muito forte a cura [...]. A escola 

hoje fala, os cientistas falam e muitas pessoas não acreditam nessas histórias. Todo 

mundo tenta apagar a história da abolição que é recente, e mesmo depois da 

Constituição continuou aí, de repente, o povo para, entendeu? Conformou com a 

situação. É natural do negro, ser forte, ser resistente. Superou os trabalhos físico e 

psicológicos, e hoje fica esse lado mais fortemente psicológico. Não ter acesso às 

coisas que são de direitos. A faixa etária de vida dos negros escravizados era de 30 e 

poucos anos (Vandeli, morador de Santa Cruz, 03/2012). 

  

Vandeli também narrou a sua própria vida como quilombola; como negro. Ele contou 

que em 2003, teve a oportunidade de trabalhar no sindicato e foi onde aprendeu e também 

ensinou muito sobre associativismo. Logo sofreu algumas retaliações:  

 

Poxa, aquele negro lá que faz isso? Ele tem capacidade disso? Então era assim, nós 

não temos condições nenhuma na capacidade de melhorar e compartilhar 

conhecimentos? Negro consegue ser feliz sendo ele mesmo, sendo outra pessoa que 

não é sua raiz não faz sentido (Vandeli, morador de Santa Cruz, 03/2012).   

 

Paulo reafirma essa colocação de Vandeli:  
 

Na verdade preconceito nós temo até hoje. Nós ganhamos uma política que o 

pessoal fala assim: não vô votá no candidato a prefeito não, porque é aquelas 

negaiada que vai toma conta da cidade. Tem um certo receio ainda. [...] Já tacharam 

agente como feiticeiro, de macumbeiro, de tomador de terras, enfim. Como nada 

disso aconteceu, como nada disso veio em práticas pra eles vê e senti, nós 

mostramos pra eles o contrário. Que somos seres humanos, como eles são. E que 

queremos pertencer a igualdade que eles acham nós inferior. Muitas vezes nos 

critica. Se eu assumo a secretaria eles não concordam. Que diferença tem eles de 

mim? Se eles podem governar eu também posso. Podem não reconhecer, mas eles 

conhecem nossa força. Esses espaços nós não ganhamos não, nós conquistamos. 

Ninguém colocô nós nestes espaços não. Fomos pra lá e brigamos, queremos esse 

espaços (Paulo Vieira de Souza, morador de Santa Cruz; 11/2012). 

 

Ele discorreu sobre o problema da influência religiosa católica e evangélica na 

religião africana e na cultura quilombola brasileira, de forma geral. Sobre a demonização dos 

tambores e de outras práticas antes utilizadas, ele aborda:  

 

Se as coisas dos africanos são coisas do demônio, então o demônio não é isso que 

são mostrados não. Como eles conseguem apagar as atrocidades, as barbaridades, 

interferir a vida de seres humanos, mudar vidas? A igreja queimou pessoas viva, 

depois vieram os protestantes que é mais psicológico ainda e impõe: olha aqui, você 

vai pro inferno. As barbaridades dos brancos... (Vandeli, morador de Santa Cruz, 

03/2012).   
    

Ele continua nesse tema valorizando a religiosidade negra: 
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A religiosidade ela é algo que as pessoas veem cada um de sua forma, muitos tem a 

concepção de Deus verticalmente, eu não. A religiosidade africana associa tudo que 

Deus deixou na terra, não tem valor maior. Para a religião Africana, o espírito é tudo 

da natureza, é da floresta, é da água doce, é do mar, é da pedra, é do vento é do ar. 

Pois então, Deus criou tudo isso e os negros receberam essa sabedoria e consideram 

que todos os elementos são Deus. É impossível a raça humana sobreviver sem a 

água, é impossível sobreviver sem o ar, sem a natureza, não adianta, é um elemento 

que está reencarnado, sem esses elementos é impossível. Não existe outro Deus na 

religião africana sem esses elementos específicos. Acima de tudo a valorização do 

ser humano. Ele foi levado nossas reivindicações para Deus (Vandeli, morador de 

Santa Cruz, 03/2012).   

 

Vandeli ainda coloca que respeita os mais variados pontos de vista religiosos e que, 

para ele, cada pessoa vê Deus de uma forma diferente. Lembrou-se de um momento da sua 

vida em que estava conversando com uma evangélica branca e relatou o que disse para ela: 

 

Eu vou dizer o ponto de vista de vocês. Vocês querem preparar aqui na terra, mas 

vocês estão preocupados simplesmente com o corpo de vocês, é um ato egoísta. 

Poxa, eu vou conseguir a salvação que é ir pro céu? Ta todo mundo preocupado com 

isso. É egoísmo. Eles tão preocupado em viver a vida. Não estão preocupados com o 

que Deus já construiu. Deus já deu o paraíso com tudo, vocês não vão fazer nada, 

pois Deus já deixou tudo pronto. Agora as pessoas querem ter a segunda chance. Lá, 

[apontando para o céu] será o paraíso. Lá terá o leão, lá terá água, corre igual mel. 

Então assim, vou ser sincero, eu tenho que agradecer a Deus que eu to no paraíso, 

infelizmente tá sujo, cês sujô, não foi? Quem garante que teremos segunda chance? 

As pessoas falam as coisas sem raciocinar, vai muito pela emoção (Vandeli, 

morador de Santa Cruz, 03/2012).   

 

Vandeli continua a sua crítica abordando a questão financeira:  

 

E essas peregrinações? Faço a crítica geral igualmente para a religião africana. Se 

exploram aquilo pra ganhar dinheiro, eu sou contra. Sou igual aos antigos. Faziam 

os trabalhos, faziam as benzeção e não cobrava nada. Não pode cobrar. Se Deus deu 

a sabedoria, escolheu aquela pessoa e se ela aceitou, tem que assumir o risco. Os 

caras batem de mansão, de carrões, camuflados, estão ali na frente falando, mas na 

prática não seguem nada (Vandeli, morador de Santa Cruz, 03/2012).   

 

Segundo Vandeli, há uma influência negativa advinda da hegemonia branca que 

muitas vezes, impõe aos negros a ideia de inferiorização do seu povo. Assim, alguns negros 

assumem posturas e práticas cotidianas que negam as suas origens e reproduzem o padrão 

branco de cultura e de vida.  

 

O sistema que existe no Brasil, esse ódio racial, porque existe? A minha 

preocupação é na base com essa mudança de vida passo a passo de algumas 

famílias. Não tem como passá uma tinta na gente e achá que seremos branco. Após 

algumas conquistas materiais, algumas pessoas, mesmo hoje dentro do quilombo, 

começam a negar a negritude e suas origens. Dizem não pertencer àquela cultura, 

não gostam dos estilos de cabelo e vestimentas de seus antepassados (Vandeli, 

morador de Santa Cruz, 03/2012).   
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Após essa conversa com Vandeli, fomos para a casa de Maria das Graças Menegate 

da Silva, 38 anos, também moradora de Santa Cruz e conhecedora de rituais religiosos 

africanos. Uma conversa foi realizada na cozinha da sua casa, lugar bem escuro e com janelas 

pequenas, localizada próximo as nascentes do Córrego Santa Cruz. Ela logo me ofereceu um 

café, perguntou se gostava dele forte ou fraco, e colocou a água para ferver. Iniciando a 

conversa ela falou rapidamente dos terreiros de umbanda que já participou e se mostrou feliz 

com a minha curiosidade em escutá-la.  

Maria das Graças nasceu e viveu em Santa Cruz e atualmente mora apenas com um 

dos filhos. Alguns minutos depois seu bule já estava fervendo. Retirou-se por pouco tempo 

para passar o café (produzido na própria comunidade) e logo retornou para continuarmos a 

“prosa”.  

Perguntei se ela ainda utilizava o pilão nos processamento de alimentos e logo fui 

convidado a ver o instrumento que ficava no quintal atrás de sua casa. Esse utensílio é muito 

presente até os dias atuais em várias residências, pois, além da tradição, é ainda bastante útil. 

Fiabani (2005) no livro Mato, Palhoça e Pilão defende a ideia de que esses três componentes 

seriam os principais na relação de formação e de desenvolvimento dos quilombos.  

 Depois de um momento, Graça mostrou um pequeno utensílio de madeira que é 

utilizado para fazer linhas de costuras para roupas. Demonstrou rapidamente como é a 

utilização e o processo para a obtenção da linha proveniente do algodão. Neste momento 

lembrou-se do caso de sua mãe que, antigamente, usava outras técnicas para conseguir a linha 

e concluiu: “[era um] tempo de muitas dificuldades”.  

Em seguida, voltou para a conversa sobre os terreiros de umbanda e me perguntou se 

eu conhecia e se eu já tinha participado. Falei que não e que deseja justamente isso, conhecer 

um pouco mais e colher algumas informações destas práticas religiosas em Ouro Verde de 

Minas no passado e no presente. Ela então falou: 

  

Nossa, Deus do céu!! Oh minino, desde primeiro eu num sei, tantas coisa... Hoje 

graças a Deus as coisa tá bom.  Mas de primeiro, as coisa num era fácil não. Tudo 

era mais difícil. Que nem eu que não saiu daqui, num tenho estudo, não tenho nada, 

quase num conheço as coisas. Graças a Deus um pouco entendimento que ainda 

tenho, até hoje eu ainda me lembro de muita coisa antigamente. Muitos falam que 

era ilusão, né? Mas eu, uma coisa que eu não posso falar é que antes eu fui valida 

com Deus na frente né?  E até hoje eu tenho saudade daquelas coisa. Desde minina 

eu sempre ouvia falar que era divino o tempo dos morto tratá dos vivo. Eu via o 

sinal de meu pai falá isso e me perguntava: mas menina, como é que uma pessoa 

morta pode trata dos vivos? Falavam desses trabáio que tratava todo mundo. (Graça, 

moradora de Santa Cruz, 03/2012).    
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Um dos primeiros trabalhos religiosos que presenciou foi dentro de sua própria casa. 

Contou que ficou assustada, mas que esse fato marcou o convívio de sua família para o bem. 

Após esse fato, transformaram sua casa em terreiro de umbanda:  

 

Meu pai era muito violento, debatia muito mais minha mãe. Um dia ele chegô (a 

pessoa que faz trabalhos religiosos) e viu o pai debatendo mais a mãe. Ele era dado, 

era dado. Oh Papai, o Sr. mais a titia me dá licença deu fazer um trabalhinho aqui? 

Ele disse: Dô sim. Mas ele nem sabia o que que era. Ai foi trabaiando, trabaiando... 

E o finado meu pai ficô acelerado com aquilo. Ele corria assim (...) com o guizado 

de maria. Rudiava a casa e só falava assim – quem conhece sabe o que que é: 

“Quem é oce seu mulequim?” Com os óio vermelho. “Aqui ocê num entra”. Vigiava 

bem, né? Suava a camisa e falava de novo... mas ninguém viu o que que é. E pisava, 

e ia com o rosário e falava com mamãe. Eu fiquei assim, mais ou menos, né? Daí pra 

cá o alivento de mamãe mais o finado papai foi outra coisa. Outra coisa! E aqui ele 

continió aquilo dentro de casa. A casinha nossa ficava assim de gente [fazendo gesto 

com a mão de muita gente]. E aquilo eu era menina. Do mesmo jeitinho que via 

fazé, fazia do mesmo jeito também. Aquilo pro pessoal era a maior graça. (Graça, 

moradora de Santa Cruz, 03/2012).   

 

Lembrou-se da primeira vez quando teve uma oportunidade de desenvolver o poder 

de médium e contou: 

 

Ai tinha a Luzia que levô eu. Aí a primeira vez que eu fui, chegou lá e ele falô que 

eu tinha sangue daquelas coisa.  Eles falam desenvolvê, né? Aí eles falô com ele que 

eu tinha de ir, tinha de ir, que eu tinha as força de receber aquelas coisa. Ai Deus 

abençoou que eu fui e tinha força pra receber mesmo. Recebi, graças a Deus e fui 

muito feliz. Na hora a gente num dá notícia de nada. Eu e irmã minha que tudo 

quanto é serviço pesado o pai do terreiro só punha eu pra pode receber. As força 

pesada mesmo. E graças a Deus era tudo aquilo que eu perseguia. (Graça, moradora 

de Santa Cruz, 03/2012).   

 

 

Contou também um caso de uma mulher, a Lurdinha, que “arrumou um negócio na 

perna que tava comendo a perna dela de fora a fora. Até hoje ela gaba”, por ter recorrido à 

umbanda e ter curado. As colegas dela passavam e falavam: 

 

Oh Lurdes, muita reza (...) Ela disfarçava. Ela ia coçando a perna que ia comendo, 

comendo. A base de Deus levei ela num trabalho (não mais dentro do quilombo) de 

umbanda mesmo. Levei lá e ela hoje tá ai, sãozinha. Graças a Deus. Chegô lá, ela 

falou com ele o que foi e a retirou (Graça, moradora de Santa Cruz, 03/2012).  

  

Graça relatou mais sobre o dom de ser médium. 

 

Se o caso for de berço não tem esse negócio de corrê não. Tem caso de berço, que 

desce na criança quando pequeno mesmo. Eu, minha irmã desenvolvemos mesmo. 

Um pouco mais velha. Os tambor chama a força na frente. (Graça, moradora de 

Santa Cruz, 03/2012).  
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Vandeli neste momento interrompeu e acrescentou: “Se os tambor não tivesse 

morrido, a religião não tinha acabado não”. Graça chamou a atenção para a confusão que 

muitas pessoas fazem, muitas aproveitando para demonizar esse tipo de culto:  

 
Muitos misturam uma coisa com a outra. Eu nunca fui de macumba, acho um 

desperdício. Macumba é só pra fazer o mal. Tinha o Martin, finado da lôra, que 

podia chegar qualquer pessoa com um milhão de cruzeiro que ele não pegava. Ele só 

queria fazer o bem. Ele foi criado só naquilo. Macumba só trabalha com gato preto, 

vaca, bode preto, essas coisas pra você entender; Agora chegava gente lá, mais 

morto do que vivo. E com Deus e com Deus dá sua licença, a pessoa sai de lá 

batendo palma agradecendo (Graça, morador de Santa Cruz, 03/2012).  

  

Neste momento, o café já tinha terminado e ela me mostrou a tinta que tinha debaixo 

do copo, dizendo que era pra marcar seus copos e distinguir dos de outras pessoas quando ia 

lavar ele na beira do rio. Falou que nunca teve algum problema de abastecimento de água na 

comunidade, mas ressaltou sobre casos de diminuição.  

 É importante compreender as relações entre os quilombolas, o poder público e outras 

instituições. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ouro Verde realiza uma parceria com 

os quilombos. A grande maioria da renda do ouroverdense é proveniente da aposentadoria 

rural. Paulo disse: “isso valorizou o trabalhador rural. A gente correu atrás disso. Isso vem de 

1997 apenas”. Paulo também discutiu sobre outros programas sociais do governo federal na 

atualidade e suas implicações nas comunidades:  

 
O “Minha casa, minha vida” é um projeto piloto. Temos 25 casas na zona rural que 

irão ser construídas. Estamos apenas aguardando o dinheiro. A Constituição diz que 

todo ser humano tem direito a saúde, a moradia, mas todos os nosso direitos foram 

tomados, foram violados a um certo ponto. E por hoje, por conhecer e por estar nos 

espaços públicos que hoje nós estamos é que nós estamos atrás disso aí. Ganhando 

espaço e buscando essa moradia digna. Queremos ter acesso de direito e de fato 

disso aí. 

  

O programa bolsa família, muita gente critica, mas é uma coisa que veio que é 

fundamental. Porque tem gente que não tem salário nenhum em casa e tem o bolsa 

de R$200,00. Consegue sobreviver. Não é uma vida digna, mas é uma vida que dá 

pra levar (Paulo Vieira de Souza, morador de Santa Cruz, 11/2012). 

 

Com isso,  
 

No município não existe fome mais. Já existiu mas com os benefícios que tem aí não 

existe mais. Se eu tiver passando fome eu vou na casa dele lá [apontando para Tica 

do Córrego dos Carneiros]. Acho que é um conjunto. Hoje tem as agroindústrias que 

também vem viabilizar o processo também pra ajudar. Agora que já passamo fome 

isso já. Já buscamo osso no mercado, já comemo moio de banana, moio de coío. 

Muita gente pergunta porque não comemos isso hoje. Já comi muito, enjoo. Hoje 

temos outros coisas (Paulo Vieira de Souza, morador de Santa Cruz, 11/2012). 

  

Paulo continua a analisar as conquistas dos quilombolas e cita cargos políticos já 

alcançados democraticamente:  



139 

 

Nós temo o prefeito hoje é do Carneiro. [Quilombolas do Córrego dos Carneiros 

eleito para o mandato 2013-2017]. Temos que somar forças, estamos em um 

processo democrático. Tivemos vice prefeito, tivemo vereador. [...] (Paulo Vieira de 

Souza, morador de Santa Cruz, 11/2012). 

  

Paulo, entretanto, considera que a eleição do novo prefeito não é o ponto final da luta 

dos quilombolas. Ainda há muito no que avançar: 

 
Não só porque é o governo é nosso a partir do ano que vem que nós temos que parar 

com a movimentação não. A movimentação tem que ser além do que nós pensamos, 

além daquilo que nós imagina (Paulo Vieira de Souza, morador de Santa Cruz, 

11/2012). 

 

É com essa ideia de construir um futuro melhor e continuar avançando em termos de 

conquistas que Vandeli valorizou a juventude em uma entrevista para o Canal Futura:  

 

A juventude, nós fazemos aqui uma parceria buscando através dos idosos conhecer 

nossas histórias. Buscamos através das tradições e identidades resgatar o batuque, a 

leitura – o leitor afro – que é fundamental para a gente conhecer teoricamente nossos 

direitos que estão na legislação que é contestada. No batuque nós utilizamos a 

maracá, que é um instrumento feito pelos quilombolas. Utilizamos as caixas de 

couro dos animais que também é feita pelos quilombolas. O batuque é uma forma de 

lazer que utilizam nos finais de semana que é uma coisa da alma do afrodescendente 

e que sem essas tradições é impossível a gente viver com felicidade dentro do grupo 

da gente. Não será possível a permanência dos jovens na comunidade, no quilombo, 

se não haver a regularização das terras, o reconhecimento do território (Vandeli, 

morador de Santa Cruz, data
63

)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63

 Fala de Vandeli retirada de vídeo disponibilizado no Youtube, Canal Futura, Diz aí Juventude, 2011. 

Disponível em: 

 http://www.youtube.com/watch?v=7Ulrzva2-&list=FLwZsCWIeTkpxW0EG2eJXluA&feature=mh_lolz  

 

http://www.youtube.com/watch?v=7Ulrzva2-&list=FLwZsCWIeTkpxW0EG2eJXluA&feature=mh_lolz
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5.1.5 QUILOMBOLAS DO CÓRREGO DOS CARNEIROS 

 

 
Fonte: ANTONINO, 2012; 

 

Nas comemorações do dia 20 de novembro de 2012 fui apresentado por Paulo Vieira 

de Souza, morador de Santa Cruz, a José Aparecido Luiz Lima (conhecido como Tica). Tive a 

oportunidade de conversar sobre a sua comunidade, córrego dos Carneiros, e entender um 

pouco da lógica de ocupação do espaço e suas principais dificuldades na atualidade 

(FIGURA 21).  

O formato da comunidade também segue uma estrutura habitacional conduzida pelo 

curso d’água que nomeia a comunidade (MAPA 14). Portanto, o topônimo das quatro 

comunidades aqui estudadas está relacionado com o nome dos córregos que lhes cortam o 

território. Existem algumas casas mais próximas e outras um pouco mais distantes, entretanto 

o tamanho da comunidade é relativamente pequeno. Possui atualmente 26 famílias, somando 

aproximadamente 160 moradores. O relevo encontrado é bastante movimentado e com vários 

afloramentos rochosos rodeando as casas. A família dos “Pereira”, que somam 11 famílias, 

residem em um terreno de apenas em 8 hectares. 

 

É um quintal, tudo tumultuado, uma casa na outra. As famílias não têm como 

trabalhar neste espaço. [...] Muita pedra rodeada por todos os lados, mas existe uma 

entrada e saídas. Tem uma saída que vem sentido Água Preta e outra saída para 

Santa Cruz e Ouro Verde. Os quilombos do município procuraram um lugar 

refugado, na beira de morro e beira de pedra. Lá nos Carneiro mesmo temos duas 

pedras que são referência pra nós. As duas estão em terras de fazendeiros. (Tica, 

morador do Córrego dos Carneiro, 11/2012). 
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MAPA 14 – Quilombo Córrego dos Carneiros 

 
Elaboração: ANTONINO, 2012; 

 

Assim como nas outras comunidades já analisadas, a fazenda de Antônio Izaías 

também circunda essa comunidade. Segundo Tica, por volta de 50 a 60 % do território de 

Carneiros pertence, hoje, a este fazendeiro. Ele alega que os moradores do quilombo já 

tiveram conflitos
64

 em uma das estradas que faz ligação com o outro quilombo. Atualmente, 

Tica acredita que tiveram avanços junto a Fundação Palmares em reconhecer os quilombolas, 

mas disse que em termos de legitimação do território, não houve avanço até o momento.  

 

Figura 21 - Conversa com Tica sobre a comunidade Carneiros. 

 

 
Fonte: ANTONINO, 2012. 

 

                                                 
64

 Esta informação não diz respeito a conflitos com este fazendeiro, que hoje circunda as terras do Quilombo dos 

Carneiros.  
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O nome “Carneiros” surgiu devido aos primeiros moradores dessa localidade que 

tinham o sobrenome de Carneiros. Depois chegaram as famílias Lima e Pereira. A família 

responsável pela fundação não mais reside na localidade. O nome da associação e também o 

córrego ficaram conhecidos como “Carneiros”. 

Relatos apontam que a chegada dos primeiros moradores aconteceu no final do 

século XIX e início do XX. Algumas famílias vieram da região de Salinas, de Berilo e de 

Virgem da Lapa
65

 – norte de Minas Gerais – fugindo da seca intensa do antigo lugar.  A 

região que hoje é conhecida por Ouro Verde de Minas, na época, “era distante de tudo” e com 

uma mata bem fechada, como afirma Tica. Casas de pau-a-pique e os alimentos advindos do 

extrativismo, da pesca e da caça dizem respeito ao início da ocupação deste lugar. A 

utilização do barro para os mais diversos meios também é presente nesta primeira ocupação. 

Eram usados para confeccionar os potes e botijas para armazenamento de água e também na 

construção de tijolos e fogões de lenha, presentes até hoje.  

Tica se formou na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais 

(FAE/UFMG) em Licenciatura no Campo. Ele realizou seu trabalho de conclusão de curso 

sobre a sua própria comunidade, onde nasceu e viveu, exceto quando precisou mudar para a 

realização dos estudos universitários. “Este trabalho dialoga com meu percurso de vida, desde 

a infância até a fase adulta” (LIMA, p.5, 2011). 

Sobre essa contribuição da universidade na sua vida, Tica foi firme ao dizer que essa 

experiência o ajudou muito nos seus conhecimentos. “A nossa passada por lá ajudou demais, 

estávamos lá, porém com a cabeça aqui, na comunidade. Eu acredito que irá surtir um grande 

efeito, incentivando novos jovens a fazer o mesmo. Desejo continuar estudando, fazer um 

mestrado futuramente” (Tica, morador de Córrego dos Carneiros; 33 anos, 11/2012). 

Filho de Antônio Luiz Lima e Azemita Golçalves Lima, que tiveram mais cinco 

filhos, Tica contou que a família sempre gostou de cultivar e conviver com a terra, com as 

plantas, os rios e os animais locais. Estudou dentro do quilombo, na infância, e chegou a 

abandonar a escola reclamando da metodologia utilizada por professores, segundo ele eram 

muito distante do dia a dia da comunidade e com uma rigidez desnecessária. A maioria dos 

professores, nesta época, era proveniente de outros lugares e regiões. Anos depois, 

pressionado e sentindo necessidade dos estudos, retornou às aulas e quando começou o 

Ensino Médio, era obrigado a caminhar 20 km para ir e retornar da escola, pois não existia o 
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 Destaque ao atual território do município de Berilo, local com mais de 20 agrupamentos remanescentes de 

quilombolas autodeclarados e, portanto, um dos municípios mineiros com maior número de comunidades. 

Virgem da Lapa tem, atualmente, 11 comunidades conhecidas. Fonte: CEDEFES; Disponível em  

http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/brasil/mg/mg_lista_comunidades.html, acessado em 11/02/2013.  

http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/brasil/mg/mg_lista_comunidades.html
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transporte público escolar nas zonas rurais. Um dos meios de transporte mais utilizados era a 

bicicleta.  

A Igreja Católica foi um dos meios de entrada nos movimentos sociais. A Pastoral da 

Criança e da Juventude discutia vários temas sobre saúde, moradia, políticas públicas e 

partidárias. Tica tornou-se liderança por onde passou e depois teve oportunidade nos 

movimentos sindicais e filiou-se a partidos políticos locais. Trabalhou, por seis anos, no 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ouro Verde de Minas e chegou até participar da 

diretoria. Acredita que todo esse percurso histórico-vivencial foi fundamental para a sua 

compreensão sobre o mundo e sua comunidade. “No decorrer do tempo aprendi a ser mais 

crítico, exigindo o que é de direito dos quilombos” (LIMA, p.6, 2011). 

Assumiu a direção da comunidade dos Carneiros em 2007, momento que estava 

começando toda uma mobilização para melhorias da comunidade e ajudou a levar cursos e 

palestras para os outros membros comunitários. Temas como meio ambiente, direito à terra, 

associativismo e algumas formas de plantios foram debatidos juntos aos seus companheiros 

com a parceria da EMATER (local), STR, CMDRS, SENAI e as outras comunidades 

quilombolas vizinhas. 

Um dos primeiros projetos implantados, em parceria com o Governo Federal (MDA), 

foi a Arca das Letras
66

, em que foi disponibilizada uma grande caixa de madeira com livros, 

de diversos assuntos, para serem emprestados para os moradores locais. A caixa fica em 

alguma casa central, em cada comunidade, e o responsável pela caixa necessita ter o controle 

dos empréstimos e cuidar dos livros de uma forma geral. Mesmo sem o hábito de leituras na 

comunidade, Tica e outros moradores acreditam que foi um ponto inicial interessante. 

Abordou, também, a questão de um novo projeto implantado, uma unidade de 

produção de rapadura proveniente também do PCPR/MG. Existem algumas dificuldades no 

plantio da cana de açúcar, uma delas devido ao relevo da localidade ser bastante inclinado, o 

que acaba por prejudicar esse plantio. Porém, alegou que, mesmo sem muita produção, existe 

um intercâmbio grande entre as comunidades vizinhas que ajudam com a matéria prima para 

serem beneficiadas por lá.  “Trabalhamos juntos”, alega Tica. Lembrou que em 2011, a cana 

de açúcar da comunidade de Santa Cruz foi muito útil para o início da produção.  

A falta de geração de renda dentro do quilombo é um fator que já mobilizou muitas 

famílias a buscarem outros destinos, muitos deles em grandes cidades à procura de novas 

oportunidades. Tica revela o seu sentimento: “Fico um pouco triste em ver meus amigos de 
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 Este projeto, financiado pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário, encontra-se nas cinco comunidades 

quilombolas de Ouro Verde de Minas.  
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infância ter que sair do quilombo em busca de melhoria [...]. Despreparados e sem estudo vão 

parar nas grandes favelas da vida. Isso continua se repetindo todos os anos, e a comunidade 

sem muito que fazer” (LIMA, p.5, 2011). Este projeto recém-implantado, da unidade de 

rapadura, é uma das esperanças, porém com enormes dificuldades na persistência e no 

desenvolvimento do projeto. 

A maior parte da renda da comunidade é proveniente de aposentadorias e pensões, a 

agricultura é utilizada, na sua grande maioria, para autoconsumo e o excedente é vendido nas 

feiras locais. Além disso, existem rendas provenientes de trabalhos temporários em São Paulo 

e no Espírito Santo que somam as rendas familiares locais.  

A agricultura desenvolvida na comunidade é caracterizada como produção familiar. 

Todas as famílias possuem uma produção doméstica mínima em seus quintais.  O café é ainda 

um item representativo, contando também com mandioca, feijão, cana de açúcar e poucas 

quantidades de pecuária leiteira. A cana de açúcar é também destinada para a produção de 

cachaça, produto tradicional dos interiores de Minas Gerais.   

Grande parte da população não detém as escrituras das terras, algumas famílias se 

mantêm no território apenas com documentos de posse do INCRA. Tica menciona, em seu 

trabalho, que muitas famílias brasileiras, de diversas culturas tradicionais, tiveram que doar 

suas vidas para estarem no patamar que muitas comunidades se encontram atualmente. Além 

disso, ele revela seu conhecimento sobre a atual estrutura fundiária brasileira. Discute, em seu 

trabalho, os avanços da ciência e, portanto, da agricultura moderna, designada de Revolução 

Verde que veio a intensificar conflitos agrários e a entrada de grandes indústrias do setor de 

máquinas pesadas e uso de remédios para potencializar a produção. As sementes de alto 

rendimento vieram substituir as chamadas sementes crioulas
67

, consideradas por muitas 

comunidades tradicionais como fontes de vida e de sustento. Muitas dessas sementes são 

vistas como sagradas. 

O abastecimento de água domiciliar é semelhante ao das outras comunidades. Existe 

água para consumo, mas seu fornecimento é precário. Um dos problemas enfrentados são as 

verminoses, devido à falta de água potável e de instalações sanitárias adequadas. Em algumas 

casas o problema foi resolvido, porém, em outras, essa situação ainda permanece. Existiu um 

projeto de reflorestamento e isolamento das nascentes em parceria com o Instituto Estadual de 
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 As sementes crioulas são aquelas melhoradas e conservadas pelas famílias agricultoras ao longo de séculos, 

adaptadas às suas condições de solo e clima, às suas práticas de manejo e preferências culturais. Historicamente, 

as comunidades agrícolas têm sido responsáveis pela conservação de uma riquíssima diversidade de espécies e 

variedades, adaptadas aos mais diferentes usos e necessidades. Fonte: Lia Lima e Thiago Valentim. Blog da 

Comissão Pastoral da Terra – Ceará. Disponível em http://cptce.blogspot.com.br/2012/10/sementes-crioulas.html 

/  Acessado em 11/02/2013.     

http://cptce.blogspot.com.br/2012/10/sementes-crioulas.html%20/%20%20Acessado%20em%2011/02/2013
http://cptce.blogspot.com.br/2012/10/sementes-crioulas.html%20/%20%20Acessado%20em%2011/02/2013
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Florestas (IEF). Segundo Tica, esse projeto foi positivo, porém ele aponta uma controvérsia: 

“Se os quilombolas não têm terra para sequer produzir o seu próprio alimento, como vão 

preservar matas, nascentes, etc.”? Ainda sobre esse problema de falta de territórios, Tica 

relata: 

 
Não é possível pensar em tradição de uma comunidade quilombola sem antes falar 

no território, visto que o território é a peça central pra manter sua tradição, já que 

esta cultura esta implantada na história das comunidades quilombolas. Nesse 

sentido, fazer o resgate enquanto comunidades tradicionais deve considerar que, 

muitas vezes, o grupo não consegue sobreviver com a sua cultura sem ter acesso a 

terra. [...] Muitas vezes, enquanto militante e quilombola, percebo que quilombola 

só existe se tiver território. Por mais que sejamos atendidos em certas políticas de 

governo, sabemos que não tem como avançar sem fazer a regularização dos 

territórios (Tica, morador de Córrego dos Carneiros; 11/2012). 

 

Tica entrevistou dois antigos moradores do Quilombo dos Carneiros que servem 

como referência para contar as histórias de ocupação do lugar e relatos dos mais diversos ali 

vivenciados. O senhor Sebastião Luiz Lima, por volta dos 78 anos de idade, casado e lavrador 

e o senhor Antônio Pereira da Silva, por volta de 72 anos de idade, casado, aposentado, e que 

se diz um apaixonado pela terra. Os dois já presenciaram e foram protagonistas dos mais 

diversos acontecimentos e decisões do grupo. Sebastião Lima auxiliou na implantação das 

escolas rurais, foi professor por um tempo, ajudou na construção da Igreja católica e realizou 

diversos casamentos na condição de Juiz de Paz. 

Dentre os diversos fatores de degradação ambiental e perda de territórios dos 

quilombolas, Sebastião Lima aponta:  

 

A perda da terra iniciou através do banco com financiamento, em 1972. Tinha 352 

terras no município que ia para o leilão. O sindicato trabalhou muito, mas ainda 

perdeu mais de 50% das terras financiadas. Isso era estratégia do governo, onde o 

governo financiou novas mudas pagando para arrancar todas as mudas. E veio uma 

empresa que financiava novas muda que eles diziam que era muda de qualidade. Foi 

arrancado o café mineiro e plantou o café Mundo Novo, com isso grande parte da 

terra da comunidade foi perdida nessa época. A estratégia dos trabalhadores deu 

errado (LIMA, 2011, p.21). 

 

Diante da influência do setor bancário, visto que existia a possibilidade de perda total 

das terras, vários moradores venderam parte das suas terras e pagaram o banco. Segundo os 

dois entrevistados, várias terras, na época, foram a leilão. Os auxílios e as intervenções do 

STR de Ouro Verde de Minas foram fundamentais, pois eles estimam que  mantiveram parte 

das propriedades antes que o banco hipotecasse (LIMA, 2011). 

Atualmente Tica tem maiores esperanças com os setores públicos locais, pois seu 

primo, Geraldo Jose Luiz Lima, 50 anos, casado, agricultor e conhecido por Gezinho foi 
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eleito prefeito com 2.458 votos. Disse que Gezinho irá olhar com mais atenção para os 

quilombos, pois ele cresceu dentro do Córrego dos Carneiros. 

Carneiros e as outras comunidades de Ouro Verde de Minas ainda mantêm algumas 

tradições no casamento com grandes variedades de comidas e bebidas típicas. “Antes, a 

comida mais usada era a polenta (angu) de fubá de milho, devido à dificuldade que tinha para 

adquirir alimentação e o milho era o alimento mais fácil. A polenta ainda é típica da 

comunidade, junto com o biscoito de polvilho, a batata assada” (LIMA, 2011, p.24).  

Atualmente os casamentos são realizados na própria igreja da comunidade, porém, a 

cerimônia de antigamente seguia algumas regras internas. Somente membros de dentro da 

comunidade eram convidados e até os padrinhos e as madrinhas tinham que ser do mesmo 

grupo e serem pessoas de conhecimento dos pais, pois seriam os futuros conselheiros para a 

nova família. “Os casamentos eram em torno dos pais, que organizavam tudo” (LIMA, 2011, 

p.24). Entre 1940 até 1980, aproximadamente, era vetada a entrada de pessoas estranhas na 

família, os pais escolhiam os homens com os quais suas filhas iriam se casar. Ocorreram 

inúmeros casamentos entre primos. Admitiam casamentos com idades muito precoces. 

Existiram casos de meninas de doze anos de idade se casarem. “A moça não sabia sequer 

fazer o almoço. Existiam famílias na comunidade até com vinte e cinco filhos e a média era 

entre oito a doze filhos por família” (LIMA, 2011, p.24).  

Há uma divisão, dentro dos grupos familiares, quanto às práticas religiosas. 

Atualmente, existe grande parte católica que participa de missas, batiza os filhos e realiza 

festas para os santos do catolicismo. Parte é protestante e outra parte frequenta outras religiões 

fora da comunidade. Alguns cultos afro-brasileiros são realizados, dentro de algumas casas, 

porém em menor número, pois na comunidade não existem mais terreiros de umbanda. “No 

interior dessa comunidade há uma mistura de catolicismo popular com as manifestações 

religiosas afro-brasileiras, e é difícil saber o limite da religião, mas estão presentes nos 

batuques, práticas populares de cura, dentre outros elementos que lembram o candomblé e 

umbanda” (LIMA, 2011.p 25).  

Além das festas juninas que são realizadas no meio do ano, também é celebrada a 

festa da padroeira da comunidade, comemorada dia 22 de maio, dia de Santa Rita de Cássia. 

Ainda é possível encontrar pessoas idosas que possuem um perfil de líder do grupo que são 

responsáveis pelos aconselhamentos das pessoas (LIMA, 2011).  

Fernanda Alves de Oliveira, Cientista Social e Técnica da Emater do município de 

Ouro Verde de Minas há sete anos, relatou que, hoje, existe até mesmo um reconhecimento 

ocorrido na última década, de certas tradições terem retornado e ganhado novos adeptos 
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jovens e crianças (FIGURA 22). Nascida em Teófilo Otoni, a técnica mora de segunda a 

sexta em Ouro Verde de Minas e final de semana vai pra casa em Teófilo Otoni. Acompanhou 

o desenvolvimento dos quilombos no município e disse sobre o avanço: 

 

Não tinham criança nenhuma dançando e a mulherada também estava acabando. 

Nossa, o interessante é que resgatou, o que era pra mim uma preocupação, mas não 

foi impondo. “Veste uma saia vamos dançar...” Não. Hoje as crianças já entram 

porque desejam. Elas estão brincando na dança. É isso que mudou. Tem uns três 

anos isso. A fala que se tinha na cidade, quando se começava a dançar, era 

extremamente preconceituosa, inclusive aqui [no quilombo]. Falava que se tava 

fazendo macumba. Hoje em dia, assim como se tem vergonha de rezar a ladainha, 

dança-se. (Fernanda, técnica da EMATER, 20/11/2012 para esta pesquisa).   

    

Fernanda concluiu a conversa informando sobre um dos entraves, que é igual em 

todas as comunidades: o grande problema para escoar a produção nos moldes que o mercado 

exige, o que faz com que os agricultores não consigam vender seus produtos com preços mais 

satisfatórios. Para ela, “o quilombola, antes de qualquer coisa, ele é um agricultor” (Fernanda, 

técnica da EMATER, 20/11/2012). 

 

Figura 22 – Crianças quilombolas na confraternização do dia 20 de novembro de 2012. 

 
Fonte: ANTONINO, 2012. 

 

 5.2.  Geossímbolos dos Quilombos de Ouro Verde de Minas  

 

Os usos do espaço definem, também, a sua representação e o seu simbolismo. Nesta 

dissertação, os usos, a representação e o simbolismo são resgatados como forma de 

valorização da cultura quilombola brasileira de uma maneira geral e, em especial, da de Ouro 

Verde de Minas.  Esse “algo a mais”, relativo ao simbolismo, cria espaços geossimbólicos, 

sendo algo que ultrapassa o indivíduo e que se sustenta no coletivo ou em parte dele 

(MAFFESOLI, 2011).  

Por meio dos conhecimentos e compreensões dos moradores dos quilombos aqui 

pesquisados, compreendeu-se que parte dos geossímbolos (marcas espaciais sutis ou 

evidentes) absorveu significados vinculados ao território e à cultura sincretista desenvolvida 
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ao longo de tantos anos. Verificam-se diversas manifestações culturais relacionadas ora à 

religião; ora à localização, à locomoção, ou à orientação; Em outros momentos estão 

relacionados à produção agrícola ou às festividades e representações simbólicas que 

demarcam esse lugar-território. É neste contexto que Bonnemaison (2002) salienta que os 

homens possuem uma afinidade com seus lugares de vivência e, portanto, com a sua paisagem 

cultural. 

 As referências fundamentais para o deslocamento da sede urbana de Ouro Verde de 

Minas em direção aos quilombos do município se fundamentam em alguns aspectos naturais e 

em outros que foram produzidos pelo poder público, que instalou alguns equipamentos de 

infraestrutura e, além daquelas produzidas pelos fazendeiros que possuem territórios ao redor 

das atuais comunidades. O mapeamento dos geossímbolos quilombolas de Ouro Verde de 

Minas foi possível por meio dos relatos recolhidos que foram sendo espacializados (MAPA 

15). 

Na parte urbana do município, é possível avistar um afloramento granítico que se 

impõem perante as poucas ruas traçadas perpendicularmente, as residências e os poucos 

estabelecimentos comerciais que ali se apresentam. É possível avistá-lo de qualquer parte da 

sede de Ouro Verde de Minas e alguns moradores da sede urbana a denominam de “Pedra da 

Antena” (FIGURA 23). Esta grande rocha serve como o primeiro ponto de referência para o 

deslocamento em direção aos quilombos, pois é preciso seguir até o final da sede urbana 

(sentido oeste-leste) e contornar a rocha em sentido anti-horário, para assim desembocar na 

estrada vicinal que segue para a direção norte do município. Esta primeira referência é peça 

chave para se saber a direção da localização dos quilombos de Ouro Verde de Minas, pois 

estão justamente entre os rochedos que se encontram por detrás desta grande rocha. 

Ao contornar metade deste afloramento (em um ângulo de aproxidmadamente180º) é 

preciso pegar a primeira estrada vicinal à direita e seguir até a primeira ponte que atravessa o 

córrego das Três Pedras, o principal curso d’água do município. Neste lugar, existe a primeira 

ponte que foi construída pelo poder público e serve também como uma referência importante 

para os quilombolas. Na ausência desta infraestrutura, já ocorreram momentos de dificuldades 

para transpor o curso d’água em períodos de chuva, fato que não mais ocorre no escoamento 

da produção ou mesmo na locomoção e no contato com a sede urbana. Além desta ponte é 

possível avistar a primeira propriedade do fazendeiro Antônio Izaías com uma estrutura que 

inclui currais, pequenos tratores agrícolas, vacas leiteiras, bois e alguns funcionários.  
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MAPA 15 – Geossímbolos Quilombolas de Ouro Verde de Minas 

 
Elaboração: ANTONINO, 2012. 

 

Figura 23 - Parte urbana de Ouro Verde de Minas e ao fundo a Pedra da Antena. 

 
Fonte: ANTONINO, 2012.  
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Neste ponto já é possível distinguir dois caminhos para os quilombos. Seguindo reto 

(no sentido leste) ruma-se em direção de Água Preta de Baixo. Virando a esquerda (no sentido 

norte) e cruzando a ponte, o percurso de estrada vicinal é melhor e mais rápido para as outras 

três comunidades aqui analisadas: os Quilombos dos Carneiros, de Santa Cruz, e de Água 

Preta de Cima. 

Após 1,5 quilômetros à direita (sentido leste) existe uma entrada em declividade que 

segue para a comunidade dos Carneiros e alguns quilômetros depois já é possível avistar uma 

cruz e um grande monólito granítico que marca a entrada de um povoamento quilombola, em 

uma bifurcação. À direita segue-se para o Quilombo de Água Preta de Cima e à esquerda do 

afloramento para o Quilombo Santa Cruz. 

Essa grande rocha, localizada na entrada do Quilombo Santa Cruz, é um dos maiores 

pontos de destaques na paisagem. Considera-se, portanto, um geossímbolos de Ouro Verde de 

Minas, simbolizando estreita relação do homem com sua paisagem (FIGURA 24). Além 

destas referências, encontra-se neste espaço de entrada, um bar/mercearia à direita e gado nas 

terras à esquerda, pertencente ao mesmo fazendeiro. 

 

Figura 24 - Entrada do Quilombo Santa Cruz 

 
                                     Fonte: ANTONINO, 2012. 

  

Vandeli Paulo dos Santos, morador do Quilombo Santa Cruz, relatou em uma 

entrevista para o Canal Futura (2011) como esse território foi estrategicamente apropriado: 

Como estratégia eles [os parentes mais antigos] trouxeram pra cá as mulheres e as 

crianças. Eles sobreviveram a princípio da caça, da pesca, do palmito, das raízes, das 

batatas e ervas medicinais e com o passar e o decorrer dos anos que eles foram 

descobrindo junto com outras pessoas que vieram a agricultura doméstica. A 

mandioca, a cana, o feijão, o café e o milho para a sobrevivência (Vandeli, morador 

de Santa Cruz, 2011). 

 

Foi por meio destas formas de apropriação do território que foram surgindo novas 

famílias, novos procedimentos de utilização da terra e novas criações culturais, fruto de um 
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alto grau de sincretismo encontrado na região.  As histórias, as lendas, os “causos” e a vida 

camponesa negra rural, ainda são possíveis de serem presenciados.  

O aspecto físico do Quilombo Santa Cruz, como já descrito anteriormente, se 

caracteriza por ser encravado em um grande vale que possui apenas uma entrada por estrada 

vicinal e é cercado por montanhas por todos os lados. Sua ocupação e uso do solo revelam a 

apropriação do relevo a seu favor. Sobre o formato do território de Santa Cruz e sobre o 

antigo nome pelo qual a comunidade era conhecida, Paulo Vieira de Souza relata que:  

Nós mora dentro dum funil. Antes era Quebra Pescoço. O pessoal que vinha dá 

saudade (...). Foi um buraco que eles caiu dentro. Ali é um vale. Quem entrava num 

saía. E outra coisa; as pessoa que faziam feira, veio com cavalo de lá pra cá e o 

cavalo escorregô e quebrô o pescoço e deu o nome de quebra pescoço (Paulo, 

morador de Santa Cruz, 11/2012).   

 

Foram relatadas outras histórias sobre esse antigo nome pelo qual a localidade era 

conhecida, fato esse que não foi possível apurar com mais detalhes.  

A grande rocha granítica da entrada do quilombo é um ponto que serve como 

referência para os moradores e visitantes atuais. É também, um monumento simbólico 

extremamente representativo para a localidade. Sobre essa paisagem da entrada, existem 

lendas e histórias transmitidas oralmente. A cruz que se localiza em frente à rocha, na direção 

sede urbana–comunidade, é o ponto fundamental de referência. Esse lugar de entrada da 

comunidade era caracterizado por uma densa e exuberante Mata Atlântica que, segundo 

relatos, auxiliava ainda mais na criação e permanência das lendas. Segundo Vandeli Paulo 

algumas estórias sobre esta entrada da comunidade eram transmitidas até algumas décadas 

passadas. Este local da cruz, na entrada do quilombo, serviu de lugar de referência no qual 

eram relatados casos de caixões, de sons fúnebres, de barulhos de correntes, de rezas e até de 

espíritos dos antepassados referentes à época da ocupação inicial do território. Todo esse 

simbolismo surgiu como objetivo de defesa do território e com a vontade ou até mesmo a 

necessidade de afastar pessoas que, por ventura, tivessem o interesse de se apropriarem do 

lugar. Paulo Souza relatou o que significa essa rocha para a comunidade: 

É aonde que nós estamos escondido, ali de trás dela. É um símbolo muito importante 

pra nós, né? Aonde todo mundo chega e a primeira visão que tem é o marco da 

pedra, um marco histórico que acho que jamais águem vai tocar nela. Com certeza é 

uma coisa que a gente estima muito, né? A preservação daquilo que é nosso de 

direito, de fato. Então quando a gente estima alguma coisa desse nível, a gente tem 

que mais é preservar e valorizar aquilo que é nosso. A gente já perdeu muito. Nós 

estamos num patamar que não temos condições de perder nada mais. O que é nosso 

tem que ser nosso, de direito, de fato. E aquilo que não é nosso hoje, e que tá pra vir, 

nós vamos corrê atrás até reconquistar (Paulo, morador de Santa Cruz, 11/2012).   
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Vandeli Paulo mostrou seu conhecimento a respeito do território e relatou casos de 

pessoas que chegaram mostrando interesse na obtenção de terras no município:  

 

O território é rico, temos essas rochas graníticas que são extremamente valiosas. 

Vêm mineradoras do Espírito Santo e exploraram a rocha. O retorno do minério é 

mísero para o município. Tem o petróleo que é explorado quase aqui do lado [estado 

do Espírito Santo], que não é nada dividido. Minas acaba por não tendo nada em 

troca (Vandeli, morador de Santa Cruz  11/2012).  

 

Casos de exploração do território como este foi comprovado no território de Água 

Preta de Cima, onde atividades minerarias deixaram graves marcas na paisagem e sem 

nenhum benefício para as populações que ocupavam e ainda ocupam este espaço. Pode-se 

observar como retorno, apenas algumas mesas, feitas de granito preto polido em algumas 

residências quilombolas. Serviram como forma de presentear as famílias por terem explorado 

o mineral. Marcas das dinamites estão presentes em algumas das rochas, onde houve algum 

tipo de exploração (FIGURA 25). Atualmente, segundo relatos colhidos, nenhuma 

exploração de granito está operando em Ouro Verde de Minas e vizinhanças. 

 
Figura 25 - Exploração do granito em terras de Água Preta de Cima. 

 
Fonte: ANTONINO, L, Z. 2009. 

 

A marcação da cruz significa um forte simbolismo com a padroeira do território, a 

Santa Cruz, e com o córrego que nasce e percorre toda a comunidade. Existe, neste contexto, 

uma interação religiosa sincrética, ora de matriz africana e ora católica. Souza (2000) citado 

por Macedo (2005) informa que, dos vários projetos coloniais portugueses de migrar o mundo 
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ibérico para os trópicos, no plano da religiosidade podemos constatar claramente que os 

diversos tipos de cultos nativos, católicos e afros conviveram e se contagiaram mutuamente 

durante esse período. Muitas das práticas observadas, até hoje em Ouro Verde de Minas 

refletem essa religiosidade mestiça brasileira. A variedade de tradições religiosas, segundo 

Souza (2000) não pode ser abrangida apenas como remanescente, pois ela foi vivida e 

transmitida, inserindo-se, desta forma, no cotidiano destas populações, fazendo, portanto, 

parte da vivência. 

O costume de fixar cruzes, no Brasil, tem origens nos missionários jesuítas que por 

essas terras aportaram com objetivo de catequizar novos povos. Erguiam essas marcas como 

formas de territorialidade, pois, para o cristianismo, as cruzes são símbolos essencialmente de 

uma “religião de recordação” como afirma Le Goff (1990, p.382). Uma cruz não é somente 

um artefato de madeira. Ela pode repercutir diferentes percepções nas pessoas. Pode ser 

agregadora, abominável, estética, religiosa, sentimental e podem significar uma variedade de 

momentos passados e presentes que foram afirmados pelas culturas (PONTES; CAMPOS, 

2010, p.48).   

   No dia 14 de setembro é quando a Igreja Católica celebra a Festa da Exaltação da 

Santa Cruz. Esse ritual é dos primórdios da cristandade, na qual a morte do Senhor sobre a 

Cruz é o ponto alto da Redenção da humanidade. A glorificação de Cristo e a salvação passam 

pelo suplício da Cruz. Cristo, encarnado, se submete voluntariamente à humilde condição de 

“escravo” – a cruz era a angústia reservada aos escravos – e a agonia, tida como indigna 

transformou-se em glória. Dessa forma que a cruz torna-se o símbolo da religião cristã. 

Os cultos dos terreiros de umbanda eram realizados dentro das próprias casas dos 

moradores adeptos a essa prática religiosa. Às vezes, eram desenvolvidos nos quintais em 

frente a residências. Esse uso da moradia para práticas religiosas foi marcante em alguns 

relatos colhidos em pelo menos três comunidades.  

Ao seguir para o extremo norte do município, em direção a Água Preta de Cima, 

seguindo à direita da entrada do quilombo Santa Cruz, logo surge a sede da fazenda de 

Antônio Izaías. Espaço com boa infraestrutura para criação de gado e uma pequena área 

represada para o acesso a água, este local serve como referência nos deslocamentos atuais 

para as nascentes da Cabeceira do Norte, sentido à direita (NE), pela estrada vicinal, depois da 

sede da fazenda. Há apenas um quilômetro depois existe a segunda ponte que foi recém 

construída. Este local, onde se encontra um grande lajedo rochoso, era bem semelhante 

devido às dificuldades para transpor o rio em épocas de cheia. Este dois locais, a sede da 
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fazenda e a segunda ponte, servem como referências de deslocamento para Água Preta de 

Cima.   

Abordando outro exemplo de Geossímbolo nesta dissertação, existem os núcleos 

centrais de convívio coletivo de cada associação quilombola de Ouro Verde de Minas. 

Segundo Anjos (2006), um dos componentes geográficos fundamentais nos quilombos 

brasileiros são os lugares comunitários. Uma casa de farinha, um galpão comunitário, um 

campo de futebol ou um templo religioso assumem papel importante na estruturação da 

geografia quilombola. “Esses espaços de vivência coletiva talvez sejam a marca principal de 

sobrevivência no Brasil contemporâneo de pedaços de terras e da alma africanas” (ANJOS, 

2006, p 71).  

Como exemplo de geossímbolo, tem-se o núcleo central de Água Preta de Cima 

(FIGURA 26), lugar muito representativo para simbolizar o trato com a terra e as relações 

sociais mantidas entre os moradores. Identifica-se como central devido a esta parte da 

comunidade possuir a maior infraestrutura para a socialização de todos, sejam pertencentes à 

comunidade ou não. Existem, no local, aproximadamente doze casas, dois bares, uma 

mercearia, uma Igreja Católica, um curral, um campo de futebol, uma escola de nível 

fundamental, a fabriqueta de banana recém-implantada, uma pequena área de um rio 

represado, a estrada que liga a sede do município e algumas pequenas plantações. 

 

Figura 26 - Croqui do núcleo central de Água Preta de Cima 

 
Fonte: ANTONINO, 2011. 

 



155 

 

A área de pasto hoje representa a maior parte deste núcleo e, atualmente, segundos os 

moradores, não serve como área de cultivo, pois a mesma já teve seu solo bastante desgastado 

com a cultura do café em décadas passadas. Possui um topo de morro preservado com uma 

vegetação não nativa – secundária – e algumas plantações de banana, um dos principais 

cultivos colhidos na localidade. Outras pequenas plantações são em fundos de quintal, e 

representam mais as hortas e alguns pés de café. O campo de futebol, em frente à igreja 

católica, serve além de práticas esportiva como local onde são realizadas as festas 

comemorativas do povoado. A celebração do dia 20 de novembro de 2012 de Ouro Verde de 

Minas foi realizada neste espaço. Destaca-se que o pesquisador esteve presente na localidade 

participando, fotografando e entrevistando diversos moradores. 

O núcleo central é local de encontro, de discussão sobre diversos assuntos comuns a 

coletividade, de orações e devoções religiosas, de plantações que fornecem o alimento e de 

tomadas de decisões dos quilombolas. Como geossímbolo é o lugar onde está assentado o 

conjunto de manifestações culturais. Este lugar de Água Preta de Cima se localiza no alto da 

serra, portanto na cabeceira do rio do Norte, lugar de várias nascentes, sendo uma delas a do 

córrego Água Preta. Também é cercado por várias rochas graníticas que demarcam Água 

Preta de Cima e as demais comunidades.  

Nesta linha de análise, destacam-se, também, todos os quatro córregos que percorrem 

os quilombos de Ouro Verde de Minas e os afloramentos graníticos que circundam seus 

territórios por estarem carregados de forte simbolismo. Os hidrônimos dos quilombos, 

topônimo que se refere a um rio ou curso d’água, estão relacionados aos nomes destes 

ambientes líquidos, que possuem um papel fundamental na formação desses sítios 

quilombolas. Existe um sentimento de pertencimento territorial que está relacionado a este 

elemento ambiental vivenciado de diferentes formas no dia a dia dos moradores como relata 

Graça: 

 
Graças a Deus, ao bom Jesus da Lapa, água nunca faltou. Nossa Deus do céu, nosso 

Pai. A água, a água (...) Na falta de comida a água que sustenta. Eu mesmo se tiver 

com vontade de comer e com sede eu peço é água. Pessoa com sede pra onde que 

vai? (Graça sobrenome, moradora de Santa Cruz, 3/2012).  

 

 Esses fatores físicos ganham grande destaque na formação destas paisagens 

quilombolas de Ouro Verde de Minas, tornando-o, portanto, geossímbolos. As rochas como 

“muralhas de proteção” que serviram em outras épocas e ainda hoje carregam todo um 

significado para os moradores. Os rios são fonte de água para sobrevivência e utilização nos 

plantios locais, fundamental para a perpetuação de muitas práticas agrícolas tradicionais. Uma 
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fala de Vandeli ressalta essa importância: “sem a natureza não dá pra viver, é importantíssima 

para nós” (Vandeli, morador de Santa Cruz, 3/2012). 

Uma correlação das rochas com plantações locais pode ser feita sobre o bananal nas 

terras da família de Tião, um dos maiores produtores da comunidade de Água Preta de Cima. 

Por ser plantada ao sopé de uma grande rocha, acredita-se que esse lugar seja ainda mais 

propício para o plantio e crescimento do fruto. A plantação se localiza bem próximo a 

algumas nascentes, recebendo muita água e materiais orgânicos que descem pelas rochas, 

vindos de um platô rochoso, logo à montante do bananal. Como já relatado, em todo o 

manuseio destas terras e na produção agrícola, são usados apenas adubos orgânicos, portanto, 

naturais.  

Os espaços fronteiriços entre os adensamentos comunitários, muitas vezes são 

definidos por referências ambientais, ou seja, são os elementos naturais que ganhavam e 

ganham o significado de fronteiras nos territórios quilombolas (FIGURA 27). Ressalta-se que 

a linha fronteiriça não é definida pela natureza, seja um rio, um divisor de águas, uma 

montanha, uma escarpa. É a sociedade que define a espacialização de poderes, de 

dominações, de relações de pertencimento, dando aos lugares significados de linhas 

divisórias. Assim também acontece com a definição dos geossímbolos. Esses são alguns 

exemplos da importante relação homem-natureza. 

Entre as variadas referências de limites e de fronteiras nas comunidades, destacam-se 

alguns pertencentes à divisória de Água Preta de Cima e Água Preta de Baixo. Uma cachoeira 

que se forma no percurso do córrego Água Preta, onde é possível avistar um grande desnível 

que separa a cabeceira do córrego e a parte mais baixa, à jusante, por isso denominada “de 

baixo”. Um grande lajedo também pode ser identificado como uma das referências desta 

divisão. O local foi relatado por Tião como lugar de práticas religiosas de matriz africana em 

tempos passados. 

  

Figura 27 - Referências ambientais que servem como fronteiras entre comunidades 

 
Fonte: ANTONINO, 2012. 
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Foram colhidas informações sobre a existência de três cemitérios nas comunidades 

quilombolas de Ouro Verde de Minas. Acredita-se que com outras investigações possam 

surgir outras localidades onde eram enterrados os entes dos quilombolas. Estes importantes 

marcos funerários são simples, não sustentando qualquer tipo de adereço maior que uma cruz. 

São lógicas diferentes dos arranjos espaciais dos diversos cemitérios públicos e particulares 

encontrados. Ser enterrado nas terras da comunidade, lugar tido como sagrado, é uma prática 

cheia de simbolismo para famílias que nasceram e foram criadas nestes espaços. Pessoas 

importantes da comunidade foram enterradas nestas terras e já serviram de referências e 

motivações para os mais novos.    

Em Água Preta de Cima e no Córrego dos Carneiros, os antigos cemitérios não estão 

mais sendo usados pelos quilombolas, pois estão em propriedades particulares, como relata 

Tica:  

 

As famílias tinham a tradição de enterrar os seus entes queridos na própria 

comunidade. Havia na comunidade dois cemitérios em que algumas famílias, até no 

ano de 2008, tinham a tradição de ir todos os dias de finados para limpar os túmulos 

e levar flores. Nos dias atuais não podem mais fazer isso, pois ambos estão em terras 

de fazendeiros dentro do território quilombola e atualmente os antigos cemitérios 

são pastos. Esses terrenos foram vendidos por famílias quilombolas diante das 

condições desfavoráveis de sobrevivência. Muitos não resistiram e venderam a 

baixo custo os seus pedaços de terra e foram para cidade grande. Hoje não têm 

condições de readquirir as terras que foram vendidas. (LIMA, 2011, p.8) 
 

Maria dos Anjos da Silva, moradora do Córrego dos Carneiros, 55 anos, relata um 

fato que já ocorreu na sua família: 

 

Os meus avós foram enterrados no cemitério de João de Luca, hoje propriedade do 

senhor Raimundo (Mundinho) e meus tios na fazenda do senhor Antônio de Isaías, 

assim como todas as pessoas mais antigas foram enterradas nos cemitérios da 

comunidade (LIMA, 2011, p.10).  

 

Atualmente os enterros acontecem no cemitério municipal, localizado na sede de 

Ouro Verde de Minas e com alguns rituais comunitários têm se perdido dentro dos quilombos.     

Os geossímbolos destacados foram identificados a partir da visualização em campo e 

das conversas realizadas com os moradores das comunidades de Ouro Verde de Minas. 

Destaca-se que os geossímbolos são apropriados e participam da coletividade quilombola.  
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5.3.  Possibilidades e dificuldades no desenvolvimento do turismo em Ouro Verde de 

Minas  

 

Falar sobre o desenvolvimento do turismo em Ouro Verde de Minas é ainda um 

assunto muito incipiente para todos os moradores.  Este município não convive com uma 

lógica espacial, como a infraestrutura para o setor turístico, pelas quais os grandes centros 

receptores de turistas o fazem.  

O cotidiano da vida urbana é vivenciado como o de uma cidade pequena, simples e 

pacata. Praticamente todos os moradores se conhecem ou sabem a respeito um do outro. Há 

inexistência de um dinamismo econômico e por isso, rendas familiares baixas e dependentes 

de programas institucionais. O setor de educação precário faz com que inúmeras pessoas 

deixem o município em busca de novas oportunidades. Houve até a invenção do dia do 

Ouroverdense Ausente, comemorado para estimular pessoas a retornarem ou para 

simplesmente visitarem o lugar de origem.  

O município recebe um fluxo muito pequeno de pessoas de outras localidades e, 

quando isso acontece, há duas únicas pousadas na sede municipal para hospedagem.  O 

objetivo maior das pessoas que vão até Ouro Verde de Minas não é o do turismo de lazer, do 

descanso, da prática esportiva, da vontade de conhecer lugares diferenciados, de vivenciar 

culturas distintas ou modos de vida. A maioria destes hóspedes são revendedores comerciais 

que passam pela localidade a trabalho. Seriam os “caixeiros-viajantes contemporâneos”, 

representantes de empresas que, na sua maioria, seguem toda lógica do agronegócio. 

Funcionários públicos que residem em outras localidades também são parte destes hóspedes.   

Salvo raras exceções, Edivaldo Natalino de Souza, morador da sede urbana e dono de 

uma das pousadas (FIGURA 28) relatou que, pelo menos uma vez por ano, aportam turistas 

em Ouro Verde de Minas em busca de práticas esportivas “radicais” na Pedra da Antena. À 

procura de lugares que permitem realizar saltos de asa delta e paragliders, estes esportistas 

podem encontrar inúmeros outros pontos, neste mesmo município para a realização dessas 

práticas. A diversidade de pontões graníticos é vasta. 

O pequeno povoado de Canaã, comunidade rural não quilombola, localizado em uma 

região também montanhosa do município de Ataléia – porém localizada mais próxima da sede 

de Ouro Verde de Minas do que da de Ataléia – é composto por casas muito simples que se 

localizam entre os muitos afloramentos graníticos (FIGURA 29). A população, em sua 

maioria de famílias simples, também recebem, ocasionalmente, visitas de montanhistas e 
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escaladores. As chamadas Pedra do Tuquinha e Pedra do Gancho são exemplos de rochas que 

têm altos paredões e que são buscadas pelos esportistas. 

 
Figura 28 - Pousada e Restaurante Beira Rio. 1ª foto com os donos da pousada Senhor Edivaldo e esposa, André 

Fenelon e Marcela Costa, técnicos do IDENE Belo Horzionte. 2ª foto a pousada e ao fundo a “Pedra da Antena”. 

 
Fonte: ANTONINO, 2012.  

 

Figura 29 - Povoado de Canaã. 

 
Fonte: Blog das Montanhas. Autoria: Renato Teixeira

68
. 

 

Ainda sobre o município de Ataléia é possível encontrar pesquisas em andamento, 

ainda preliminares, sobre espeleologia em cavernas graníticas. Há duas cavernas que somam 

aproximadamente 180 a 200m de projeção horizontal e ambas surpreenderam os 

pesquisadores por se configurarem de uma maneira distinta do habitualmente encontrado no 

granito. Foram observados condutos bem delineados, grandes salões, rica fauna cavernícola e 

espeleotemas diversos (FIGURA 30). Algumas alterações antrópicas como o desmatamento e 

o uso religioso, segundos os pesquisadores, ameaçam a integridade das cavernas. Os usos e as 

                                                 
68

 Disponível em: 

 http://mundodasmontanhas.blogspot.com.br/search/label/Grutas%20e%20cavernas e acessado 

em 15/02/2013.  
 

http://mundodasmontanhas.blogspot.com.br/search/label/Grutas%20e%20cavernas
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recomendações de práticas de Educação Ambiental incluem incentivos para o reflorestamento 

e a criação de RPPNs no entorno das cavernas (INSTITUTO DO CARSTE, 2010). 

 

Figura 30 - Gruta do Senhor do Bonfim e Caverna João Mathias 

    
Fonte: Instituto do Carste, 2010.  

 

Também foram colhidos alguns relatos em Ouro Verde de Minas sobre a existência 

de cavernas e de pinturas rupestres. Podem existir cavernas nos moldes encontrados no 

município de Ataléia, com galerias e com grandes salões, ou cavernas de tálus, originados nas 

bases dos imponentes maciços graníticos e formados pelo agrupamento ou pelo 

“empilhamento” de blocos rochosos que se desprenderam dos afloramentos e se acumularam 

em sua base
69

. São necessários trabalhos sistemáticos de prospecção em busca destes 

elementos que poderiam despertar ainda mais o conhecimento e estudos da área em questão. 

Nesta fase entrariam os estudos sobre a geodiversidade, o patrimônio geológico e a 

geoconservação, formando os pilares para as práticas do Geoturismo.   

Alguns dos geossímbolos apontados nesta pesquisa apresentam valores intrínsecos 

ou existenciais para os quilombolas, pois fazem parte da própria relação do homem com a 

natureza. Valores culturais, científicos ou educativos também podem ser apresentados nesses 

lugares, mas estudos mais profundos precisam ser realizados. Os geossímbolos seriam 

especialmente apresentados como pontos para discussão e valorização da cultura negra local. 

A prática do Turismo Cultural nas comunidades quilombolas também é um assunto 

ainda muito distante para as lideranças locais. Já existe a hospedagem solidária nas casas 

familiares para amigos, parentes que voltam a passeio e mesmo alguns poucos pesquisadores 

que já passaram pelos quilombos
70

. Porém, o intuito não é voltado exclusivamente para um 

conhecimento e vivência das tradições quilombolas. Diante de tantas formas que se 

                                                 
69

  Não foi encontrado, até o momento, nenhum tipo destas formações relacionadas a apropriações culturais pelos 

quilombolas de Ouro Verde de Minas.  
70

 Esta foi a forma de hospedagem utilizada para a realização dos trabalhos de campo desta pesquisa.  
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apresentam como possibilidades de interação com o visitante (experiências e de 

compartilhamentos das manifestações socioculturais) esta prática do turismo ainda é quase 

nula.  

Mesmo sabendo das inúmeras dificuldades enfrentadas por algumas das famílias 

quilombolas, que vão desde falta de geração de renda, moradias precárias e problemas de 

saneamento básico, existe um potencial para o desenvolvimento desta atividade turística. 

Como já discutido nesta dissertação, existe e está em crescente ampliação a busca pelo 

turismo em lugares distintos da maioria dos roteiros que são oferecidos. Um novo turista, com 

novos olhares e desejos redescobre lugares onde a acumulação de experiências e vivências 

culturais com outras culturas são possíveis. É necessário deixar claro que se trata, ainda, de 

um tipo de turismo muito segmentado. Entretanto, com os avanços da tecnologia da 

comunicação e, consequentemente, uma ampliação das possibilidades de divulgação e 

valorização destes ambientes, novos adeptos podem se interessar por esta prática. A interação 

dialógica entre visitado e visitante é de suma importância.  

Os novos telecentros que estão sendo implantados no Córrego Santa Cruz e em Água 

Preta de Cima podem servir de ambientes propícios para a interação com redes específicas de 

Turismo Cultural já existente no país. A produção de vídeos caseiros, fotos de paisagens 

locais, relatos, casos de moradores, divulgação dos festejos tradicionais (FIGURA 31), 

saberes populares e a produção local podem estabelecer interações com outras redes e com 

outros movimentos quilombolas (FIGURA 32), podendo ajudar o desenvolvimento local. 

Além disso, parcerias poderiam ser estabelecidas com Secretarias Estaduais de turismos, 

cultura e desenvolvimento social, além dos Ministérios Federais dos mais diversificados em 

que a pauta quilombola se insere e não esquecendo, também, as universidades. 

 

Figura 31 – Festejos de Ouro Verde de Minas - Cantos e batuques.  

 
Fonte: Leonardo Cambui; Bruno Dias Bento, 2011. 

 

A participação de alunos das escolas municipais e estaduais locais, dos moradores da 

sede urbana e de alunos das universidades mais próximas como as de Teófilo Otoni e 

Governador Valadares, poderiam ser os primeiros turistas a experimentarem alguns dias 
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vivenciando a cultura quilombola de Ouro Verde de Minas. Essa experiência pode resultar na 

sensibilização de estudantes em busca da valorização e da proteção destas manifestações 

socioculturais afrodescendentes. 

 

Figura 32 – Seminário de Lideranças quilombolas no Quilombo Santa Cruz.   

 
Fonte: ANTONINO, 2010. 

  

 Uma ideia de um receptivo turístico na sede urbana com informações prévias e 

divulgação de produtos típicos dos quilombos poderia ser desenvolvida em parceria com as 

cinco comunidades quilombolas locais. Roteiros com atividades diversificadas e as possíveis 

casas que poderiam receber os turistas poderiam ser apresentados neste momento. 

Informações de cunho geográfico também poderiam ser repassadas para o turista ter uma ideia 

da região visitada. Que tipo de geologia e relevo se encontra na área? Quais os rios que 

percorrem a região, tipo de flora e fauna existente? Essas informações, aliadas ao histórico de 

ocupação do lugar, podem ser explicadas de formas didáticas por meio de palestras com 

banners ou com o uso de projetores. Os geossímbolos poderiam ser amplamente explorados 

nesta ocasião, onde os usos do território aliado às supertições, tradições cotidianas e formas 

de ver o mundo serviriam como bons atrativos.     

Poderiam ser desenvolvidas trilhas guiadas a mirantes, nascentes, picos graníticos ou 

mesmo a visitação e acompanhamento, desde o momento do plantio, colheita e 

beneficiamento de algum produto. Como já descrito neste trabalho, hoje podemos encontrar a 

bananada, a rapadura, a farinha, o iogurte, a cachaça ou mesmo os criadouros de peixes para 

consumo que também poderiam ser pontos de visitação. O artesanato que, mesmo hoje 

estando com produções mínimas, poderia ser resgatado e mostrado como formas de 

conhecimento tradicional sendo comercializado juntamente com os produtos beneficiados.  

As festas mais tradicionais dos quilombos poderiam ser mais bem divulgadas e 

auxílios para sua produção e organização, principalmente nos deslocamento das pessoas até os 

quilombos, deveriam ocorrer. Sem essa ajuda, a participação de várias famílias fica 

inviabilizada. Esse problema foi comprovado na celebração do dia 20 de novembro de 2012, 



163 

 

festejada em Água Preta de Cima, distante da sede urbana e com estrada vicinal precária e alta 

declividade. Essa comemoração é um bom exemplo de festividade em que o turista poderia 

encontrar diversas formas de manifestações culturais. Comidas típicas, batuques e cantorias – 

muitas destas músicas compostas pelos próprios moradores – orações e danças; todas estas 

atividades coletivas também poderiam servir de atrativos. Até mesmo oficinas de produção de 

tambores seriam ofertadas para os visitantes. Destaca-se que existe uma centralidade feminina 

na organização, condução e maior participação nestes eventos celebrados nos quilombos.   

Não se trata de incentivar uma apropriação indébita dos patrimônios culturais 

quilombolas pela indústria do turismo. Diversos assuntos fundamentais sobre essas questões 

deveriam ser discutidas, prioritariamente, pelas lideranças quilombolas juntamente com os 

parceiros que dialogarem e por ali se estabelecerem. A valorização dos quilombos 

contemporâneos, por um todo, é o desejo desta pesquisa e aqui estão sendo tratadas apenas 

sugestões e possibilidades de interações. 

Para Salgado e Santos (2011), ainda é muito complicado traduzir, em sua totalidade, 

quais os reais impactos desse crescimento do turismo em comunidades tradicionais. Devido a 

alguns grupos terem iniciado esse processo há pouco tempo, ainda ficamos reféns desses 

exemplos que não conseguem demonstrar quais seria a amplitude dos pontos positivos e 

negativos. Uma análise mais aprofundada deve ser feita em um futuro próximo, quando essa 

atividade estiver mais consolidada e disseminada.  

As lideranças devem conhecer e estar de acordo, também perante toda a associação, 

das formas e interações que seriam implantadas neste possível intercâmbio entre o cotidiano 

da comunidade e os turistas. Os impactos desta atividade turística devem ser pensados e 

discutidos devido às possibilidades de mudança em relação às atividades econômicas 

desenvolvidas pelos moradores que estarão à frente destes serviços. O acúmulo de novas 

atividades poderia prejudicar aquelas já desenvolvidas, principalmente na produção agrícola, 

afetando a tradicionalidade.  

A atividade do turismo é vista por alguns quilombolas como promissora, mas ainda 

distante. Sabem do potencial natural da região, mas também estão preocupados com outras 

necessidades locais mais imediatas. Um fator dificultador relatado pelos moradores é a 

necessidade prévia das regularizações fundiárias e a construção de uma melhor infraestrutura 

para que seja possível a realização desta atividade. O turismo se mostra como um grande 

desafio ainda a ser planejado, amplamente discutido e só assim implantado.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os quilombos aqui estudados estão localizados na periferia rural de Ouro Verde de 

Minas, município periférico perante o principal centro regional do Vale do Mucuri, Teófilo 

Otoni. Tratam-se, portanto, de localidades negras rurais invisibilizadas, assim como os seus 

saberes e sua religiosidade, e que tiveram um histórico, de negligências em diferentes esferas 

governamentais.  

Sabe-se que o Brasil passou por um grande processo de urbanização, nas últimas 

décadas. No país, segundo IBGE (2010) apenas 15,65% da população (29.852.986 pessoas) 

vive no meio rural, contra 84,35% nas zonas urbanas (160.879.708 pessoas). Em Minas 

Gerais, tais dados percentuais são bem semelhantes, representando 14,7% da população 

(2.881.655) no meio rural. É sabido que não há mais as taxas elevadas de êxodo rural como 

no século XX, porém os problemas referentes à falta de geração de renda e à infraestruturas 

precárias ainda fomentam famílias a buscar novos sonhos e perspectivas, em geral, nas 

cidades maiores que os municípios de origem. As situações de pobreza e de vulnerabilidade 

encontradas no norte e no nordeste de Minas Gerais, região onde se concentram a maioria dos 

quilombos contemporâneos do estado, ainda estão longe de serem sanadas. 

Pessoa (2012) pesquisou sobre as políticas públicas na região norte e nordeste de 

Minas Gerais e constatou que várias destas se caracterizam como sendo “políticas sociais 

[que] acabaram por reproduzir uma sociedade hierárquica e desigual” (PESSOA, 2012, 

p.168). Mesmo em uma análise a respeito do PCPR/MG, que surgiu como uma proposta 

democrático-participativa e que teve como base a “ruptura com o modelo tecnocrático de 

outrora e a busca do reconhecimento e valorização do modo de vida tradicional da população 

que abrange” (PESSOA, 2012, p.169), já é possível averiguar algumas das incapacidades e 

das contradições por parte do estado que ainda não permitem superar todo esse problema da 

pobreza. Muitas vezes, o objetivo em reduzir a pobreza rural mineira fica mais na intenção 

das pessoas envolvidas do que nos planos concretos de ação. Somente a implantação de 
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atividades geradoras de renda nos quilombos não é, por si só, garantidora de benefícios, de 

melhorias na qualidade de vida e de retorno em médio e em longo prazo para as famílias. As 

dificuldades de apoio dos órgãos institucionais na pós-implantação e na manutenção dos 

projetos é, ainda, uma realidade. 

As políticas afirmativas implantadas na última década no Brasil, sobretudo as 

referentes ao autorreconhecimento dos quilombolas, trouxeram uma enorme esperança e 

impulsionaram as organizações, as valorizações e os resgates culturais dos grupos 

afrodescendentes de todo o país. Essa tentativa de eliminar ou mesmo de minimizar os 

contrastes sociais presentes na sociedade é cada vez mais necessária para remediar um 

passado discriminatório e contraditório, visto que o Brasil é país marcadamente caracterizado 

pela mestiçagem. O grande número de agrupamentos que se autodeclararam como 

quilombolas como os de Ouro Verde de Minas, visto na análise do mapeamento com base em 

Anjos (1999; 2006), representou uma mudança significativa, porém apenas um primeiro 

passo: o do reconhecimento do Estado de que o fenômeno quilombola não se extinguiu com a 

abolição da escravidão. Trata-se de uma herança familiar ainda vivenciada na atualidade pelos 

remanescentes. A pluralidade étnica e cultural deve ser assegurada para todos os povos 

brasileiros, representando um importante instrumento de efetivação da cidadania como 

registra a Constituição de 1988. 

O processo de territorialização das comunidades remanescentes é histórico e se 

desenrola desde o período colonial quando os escravos e os recém-libertos buscavam uma 

alternativa melhor à reprodução de suas próprias vidas. Estes espaços são onde se realizavam 

e ainda se realizam a existência material, simbólica e afetiva destes sujeitos. Os lugares do 

quilombo são onde se materializam a rotina dos atuais agricultores, de pessoas humildes que 

estão marcadas pelos traços e expressões corporais da árdua luta do trabalho camponês. 

As constantes pressões de ameaça e perda do território, que é fortemente pautado na 

identidade, assombram o cotidiano dessas pessoas e até transcendem para problemas de 

ordem psicológica. A expropriação destes territórios de resistências (suas paisagens) devido à 

privatização do espaço na modernidade tem como possível consequência, a morte – topocídio 

– do lugar; local onde as manifestações culturais e os cotidianos se desenvolvem. Isso 

significa a perda ou, pelo menos, o esvaziamento de parte da cultura brasileira que tem muito 

a contribuir para o processo de decodificação deste povo miscigenado.  

Parte da memória – que inclui o território, a paisagem e o lugar – foi resgatada a 

partir dos relatos concedidos pelas lideranças e por outros moradores das comunidades 

pesquisadas. Outras histórias ainda virão à tona e podem, complementarmente, auxiliar e 
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reforçar as que aqui estão. Foram destacadas as histórias sobre esses homens, seus espaços de 

convivências e os históricos de seus antepassados, que conquistaram e produziram este espaço 

construindo o que Dardel (1990) definiu como geograficidade. Os quilombos de Ouro Verde 

de Minas são os lugares onde essas pessoas estão assentadas, são os espaços que atraem suas 

presenças, são os geossímbolos marcados na paisagem, são as terras onde muitos nasceram, 

cresceram e ainda pisam, laboram e sustentam suas famílias. 

Em uma pesquisa na prefeitura, nas escolas e nas secretarias públicas do município 

não foi possível encontrar nenhum tipo de histórico de ocupação, nenhum dado censitário 

mais específico, nenhuma foto antiga ou qualquer relato registrado. A escassez de dados é um 

assunto inquietante, visto que não se teve nenhum tipo de preocupação, até os dias atuais, com 

algum tipo de arquivamento de informações antigas e relevantes ou mesmo a criação de 

algum banco de dados, ainda que simples.  Este trabalho buscou aumentar o leque de 

informações sobre Ouro Verde de Minas, a partir de uma leitura que se insere na Geografia 

Humanista e Cultural e, assim, auxiliar futuras pesquisas, trabalhos e as próprias comunidades 

e o poder público.  

  O desenvolvimento do turismo é um assunto embrionário e que precisa de inúmeros 

apoios institucionais e políticos. Acredita-se que existe um grande potencial turístico na 

localidade, tanto para o Geoturismo, quanto para o Turismo Cultural e suas inúmeras 

abordagens possíveis junto aos afazeres e vivências dos moradores dos quilombos.  

Assim sendo, destaca-se que a pesquisa buscou auxiliar a compreensão da 

geograficidade histórico-vivencial dos quilombos de Ouro Verde de Minas, por meio do 

diálogo entre teoria e prática – assim como entre o pesquisador e os quilombolas – e suas 

correlações com as paisagens e com os geossímbolos por ali espalhados, para que a defesa, a 

valorização e a reafirmação destes territórios sejam fortalecidas. 
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ANEXO I 

 

QUILOMBOLAS DE ÁGUA PRETA DE CIMA 

 

Distância da Comunidade à Sede do município:  16 Km 

Abastecimento de Água Domiciliar para maior parte das casas? Sim 

Abastecimento de Rio/ Riacho / Córrego? Sim 

Consumo humano, animal e irrigação? Sim 

Qualidade da Água para consumo humano: Boa 

Energia: Monofásica 

Acesso – Vias de acesso com tráfego durante todo ano: Duas  

Numero de Casas Habitadas: 36 

Tipo Mais Comum das Casas: Alvenaria 

Escola Fundamental?  Ensino Médio? Sim    /    Não 

Transporte de Estudantes para fora da Comunidade? Sim 

Posto de Saúde Funcionando dentro da Comunidade? Não 

Agente de Saúde atende dentro da Comunidade? Sim 

Fossa Séptica na Maioria das Casas?  Rede de Esgoto? Não  / Não 

Igreja na Comunidade? Sim 

Campo de Futebol dentro da Comunidade? Sim  

  

Ano de fundação da Associação: 2005 

Como Foi Formada?  Sindicato Trab. Rurais 

Forma de Organização: Associação 

Número de Reuniões por ano. Há Reuniões extraordinárias? 12     Sim 

Número de Casas com Membros na Associação: 36 

Número de Sócios ativos da Associação: 45 

Número de Mulheres: Não info.  

Número de Jovens: 16 

Dados retirados do Perfil Socioeconômico do Subprojeto do PCPR/MG no ano de 2008 – SEDVAN/IDENE. 

Adaptação realizada por ANTONINO, 2012. 
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QUILOMBOLAS DE ÁGUA PRETA DE BAIXO 
 

 

 
Distância da Comunidade à Sede do município  10 Km 

Abastecimento de Água Domiciliar para maior parte das casas? Sim 

Abastecimento de Rio/ Riacho / Córrego? Sim 

                                                    Consumo humano, animal e irrigação? Sim 

Qualidade da Água para consumo Humano: Boa 

Energia: Monofásica 

Acesso – Vias de acesso com tráfego durante todo ano: Uma 

Numero de Casas Habitadas: 40 

Tipo Mais Comum das Casas: Alvenaria 

Escola Fundamental?  Ensino Médio? Sim    /    Não 

Transporte de Estudantes para fora da Comunidade? Sim 

Posto de Saúde Funcionando dentro da Comunidade? Não 

Agente de Saúde atende dentro da Comunidade? Sim 

Fossa Séptica na Maioria das Casas?  Rede de Esgoto? Não  / Não 

Igreja na Comunidade? Sim 

Campo de Futebol dentro da Comunidade? Sim  

  

Ano de fundação da Associação: 2005 

Como Foi Formada?  Sindicato Trab. Rurais 

Forma de Organização: Associação 

Número de Reuniões por ano: Há Reuniões extraordinárias? 12     Sim 

Número de Casas com Membros na Associação: 37 

Número de Sócios ativos da Associação: 42 

Número de Mulheres: Não info.  

Número de Jovens: 13 

Dados retirados do Perfil Socioeconômico do Subprojeto do PCPR/MG no ano de 2007 – SEDVAN/IDENE. 

Adaptação realizada por ANTONINO, 2012. 
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QUILOMBOLAS DE SANTA CRUZ 

 

 

Distância da Comunidade à Sede do município  8 Km 

Abastecimento de Água Domiciliar para maior parte das casas? Sim 

Abastecimento de Rio/ Riacho / Córrego? Sim 

                                                    Consumo humano, animal e irrigação? Sim 

Poço Profundo? Sim 

                                                     Consumo humano? Sim 

Qualidade da Água para consumo Humano: Boa 

Energia: Monofásica 

Acesso – Vias de acesso com tráfego durante todo ano: Uma 

Numero de Casas Habitadas: 42 

Tipo Mais Comum das Casas: Alvenaria 

Escola Fundamental?  Ensino Médio? Sim    /    Não 

Transporte de Estudantes para fora da Comunidade? Sim 

Posto de Saúde Funcionando dentro da Comunidade? Não 

Agente de Saúde atende dentro da Comunidade? Sim 

Fossa Séptica na Maioria das Casas?  Rede de Esgoto? Não  / Não 

Igreja na Comunidade? Sim 

Campo de Futebol dentro da Comunidade? Sim  

  

Ano de fundação da Associação: 2005 

Como Foi Formada?  Sindicato Trab. Rurais 

Forma de Organização: Associação 

Número de Reuniões por ano: Há Reuniões extraordinárias? 12     Sim 

Número de Casas com Membros na Associação: 40 

Número de Sócios ativos da Associação: 65 

Número de Mulheres: 30 

Número de Jovens: 18 

Dados retirados do Perfil Socioeconômico do Subprojeto do PCPR/MG no ano de 2007 – SEDVAN/IDENE. 

Adaptação realizada por ANTONINO, 2012. 
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QUILOMBOLAS DO CÓRREGO DOS CARNEIROS 

 

 

Distância da Comunidade à Sede do município  10 Km 

Abastecimento de Água Domiciliar para maior parte das casas? Não 

Abastecimento de Rio/ Riacho / Córrego? Sim 

                                                    Consumo humano, animal e irrigação? Sim 

Mina / Olho D’água? Sim 

                                                    Consumo humano?         Sim 

Qualidade da Água para consumo Humano: Salobra 

Energia: Monofásica 

Acesso – Vias de acesso com tráfego durante todo ano: Uma 

Numero de Casas Habitadas: 26 

Tipo Mais Comum das Casas: Alvenaria 

Escola Fundamental?  Ensino Médio? Sim    /    Não 

Transporte de Estudantes para fora da Comunidade? Sim 

Posto de Saúde Funcionando dentro da Comunidade? Não 

Agente de Saúde atende dentro da Comunidade? Sim 

Fossa Séptica na Maioria das Casas?  Rede de Esgoto? Não  / Não 

Igreja na Comunidade? Sim 

Campo de Futebol dentro da Comunidade? Não  

  

Ano de fundação da Associação: 2006 

Como Foi Formada? Iniciativa Própria? Sim 

Forma de Organização: Associação 

Número de Reuniões por ano:   Há Reuniões extraordinárias? 12     Sim 

Número de Casas com Membros na Associação: 20 

Número de Sócios ativos da Associação: 35 

Número de Mulheres: 13 

Número de Jovens: 9 

Dados retirados do Perfil Socioeconômico do Subprojeto do PCPR/MG no ano de 2007 – SEDVAN/IDENE. 

Adaptação realizada por ANTONINO, 2012. 

 

 


