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RESUMO 

Este trabalho coloca em pauta o processo de ressignificação da identidade das comunidades 
remanescentes de quilombos domiciliadas em territórios localizados na Mesorregião do vale do Rio 
Jequitinhonha/ MG e, mais especificamente, na transição entre o “Médio Jequitinhonha” e o “Alto 
Jequitinhonha”, sudeste do Brasil, objetivando analisar a realidade vivenciada pelos quilombolas e 
tentar decodificar sua relação com a gestação, neste contexto territorial, de paisagens culturais, 
(re)interpretadas durante um projeto de Turismo de Base Comunitária, implementado entre 2013 e 
2016, o qual gerou como produção cultural e turística a “Rota dos Quilombos”, numa perspectiva de 
Etnodesenvolvimento contextualizado à necessidade da geração de renda complementar e alternativa 
para a região e à valorização do patrimônio cultural e socioambiental destas comunidades tradicionais 
regionais. A metodologia utilizada compreendeu: pesquisa bibliográfica/ iconográfica/ documental; 
reconhecimentos de campo; diagnóstico da situação histórico - cultural atual das comunidades 
quilombolas na região; contextualização e sistematização das informações coletadas por meio de 
diagnóstico rápido participativo e problematização sobre a evolução do processo de qualificação das 
comunidades para o empreendedorismo social em turismo de base comunitária. A interpretação dos 
processos abordados permitiu a associação da experiência vivida por estes atores com “os significados 
das paisagens culturais alternativas”, classificadas de acordo com concepções da Geografia Cultural 
contemporânea vinculadas a abordagens/ estudos da Paisagem atualmente propostos/ desenvolvidos 
por Denis Cosgrove.  

Palavras-chave: Etnodesenvolvimento; Identidade e Territorialidade Quilombola; Paisagem Cultural; 
Turismo de Base Comunitária. 

 

                                                           

1 Turismóloga (Bacharel em Turismo) pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2007); Uma das 
idealizadoras e integrantes da equipe do Projeto “Agentes Quilombolas Socioambientais: O Turismo como 
Geração de Renda Alternativa no Médio Jequitinhonha” desenvolvido pela ONG: CEDEFES – Centro de 
Documentação Eloy Ferreira da Silva, com apoio do Instituto Oi Futuro entre 2011 e 2015 e coordenado pela 
Historiadora Agda Marina Ferreira Moreira, nos municípios de Berilo, Chapada do Norte e Minas Novas, no Médio 
Jequitinhonha/MG. Este projeto resultou, entre 2013 e 2015, no produto turístico “Rota dos Quilombos”.  
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Introdução 

A sociedade do consumo do século XXI (RETONDAR, 2008) também afeta e é afetada pelas 

transformações culturais e artísticas na produção de subjetividades. Nesse contexto, criar 

novas formas de permanência da cultura por meio de rotas e itinerários culturais e turísticos é 

uma iniciativa que procura relacionar o universo contemporâneo da ‘Economia Criativa’ 

(DEHEINZELIN, 2006) e, mais especificamente do ‘Etnodesenvolvimento’ (VERDUM, 2006), 

pode ser exemplificada pela ‘Rota dos Quilombos’2, um novo produto cultural e turístico 

formatado por meio de projeto de ‘Turismo de Base Comunitária’ (TBC) (FABRINO, 2003), 

realizado junto a doze (12) comunidades quilombolas localizadas nos municípios de Berilo, 

Chapada do Norte e Minas Novas, em Minas Gerais – Brasil e envolvidas no programa de 

qualificação para o desenvolvimento da atividade turística. 

De acordo com Deheinzelin (2006), Economia Criativa é uma estratégia de desenvolvimento 

do século XXI- uma economia que gera riqueza e qualidade de vida, a partir de recursos 

intangíveis, como cultura, conhecimento, experiência e criatividade.  E o conceito de 

Economina Criativa aplicado à Rota dos Quilombos pela equipe do CEDEFES 3  está 

intimamente ligado aos conceitos do Etnodesenvolvimento, segundo Verdum (2006), pois 

pensa se, aí, na criatividade de uma comunidade tradicional que possa transformar sua 

expressão cultural a ponto de convergir para dinâmicos processos de ressignificação 

(FIABANI, 2005) e reafirmação cultural, (re)criação e resistência de identidades; 

identificando-se nesse contexto, várias subjetividades sociais e, podendo, paralelamente, se 

transformar numa ‘marca comercial’, que proporciona meios para a própria permanência das 

pessoas e, consequentemente, da arte, da cultura e valorização do território histórico-cultural 

das comunidades quilombolas de forma empreendedora. Vale ressaltar que: “(...) o 

Etnodesenvolvimento pressupõe existirem as condições necessárias para que a capacidade 

autônoma de uma sociedade culturalmente diferenciada possa se manifestar, definindo e 

guiando seu desenvolvimento”. (VERDUM, 2006, p. 73) 

É relevante assinalar inclusive que as iniciativas ligadas ao Turismo de Base Comunitária, 

mais independentes das leis de incentivos e programas governamentais, provocam uma 

                                                           

2  A Rota dos Quilombos é a marca comercial e produto turístico do projeto social “Agentes Quilombolas 
Socioambientais: o turismo como geração de renda no Médio Jequitinhonha” que envolve 10 roteiros turísticos 
desenvolvidos junto às 12 comunidades quilombolas que estão localizadas ao longo dos territórios municipais de 
Berilo, Chapada do Norte e Minas Novas. Estes roteiros estarão disponíveis no site  www.rotadosquilombos.com.br 
a partir de 2016 para contemplação e comercialização. 

3 Centro de Documentação Elói Ferreira da Silva- organização não-governamental pioneira no estado de Minas 
Gerais, no acompanhamento das lutas de segmentos sociais como os índios e quilombolas, desde 1985. 
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reflexão complexa sobre a conexão existente entre o saber fazer de uma comunidade, suas 

paisagens culturais (re)interpretadas e as inovações que a sociedade moderna se dispõe a 

consumir desta produção artística e cultural.  E pode-se registrar, a propósito que: 

O turismo de base comunitária (TBC), ou turismo comunitário, se consolidou 
na última década no Brasil como um modelo de desenvolvimento do turismo 
centrado nos recursos (humanos, naturais, de infraestrutura) endógenos. 
Nesta proposta, a comunidade local participa diretamente da concepção, 
desenvolvimento e gestão do turismo. (FABRINO, 2003, p.14) 

 

Para Claval (1999) e Deus (2011), houve uma suposição de que o “desaparecimento da maior 

parte dos traços que promoviam a infinita variedade do mundo tradicional anunciasse a 

erosão das diferenças culturais”...; contudo, “o que se observa hoje são sociedades onde os 

problemas de identidade são mais envolventes do que nunca...” (...) e que se observa, por 

outro lado, “uma busca política de um espaço próprio que reinvindica a diferença” (CLAVAL 

(1999); DEUS (2011) Apud DEUS, 2011, p.2) e até pode promover uma discriminação positiva 

no autoreconhecimento das comunidades enquanto grupos étnicos diferenciados. 

Emergindo como contra-projetos, refratários à marcha da globalização, a 
organização e manifestação coletivas dos grupos étnicos, culturais e 
religiosos- por vezes minoritários-, mas coesionados em torno de suas visões 
de mundo, imaginário e paradigmas, têm exercido considerável influência no 
cenário cultural e social contemporâneos (DEUS, 2005; DEUS, BARBOSA, 
2009; DEUS, 2011). 

 

A proposta de ‘negócio social’4  e coletivo da ‘Rota dos Quilombos’ está fundamentada 

também nos princípios da ‘Economia Solidária’ (ES)5 - (BORINELLI, 2010) e  tem  como 

objetivo a promoção da valorização cultural e elevação da auto estima dos comunitários sobre 

a interpretação de seu patrimônio, a organização comunitária para autogestão do negócio 

turístico de forma que se viabilize sua inserção no mercado globalizado (do turismo) para a 

geração de renda complementar e alternativa em troca de uma experiência singular de 

                                                           

4  ‘Negócio Social’ é um novo conceito de empreendedorismo e que está ainda em construção. Uma das 
características inspiradas na metodologia do Nobel da Paz Muhammad Yunus, ‘o Banqueiro dos Pobres’, é um tipo 
de negócio (empresa formal, cooperativa ou coletivo informal) a reinvestir o lucro gerado para melhoria da 
qualidade de vida e geração de impacto social na própria comunidade que empreende. Saiba mais em 
http://www.yunusnegociossociais.com/. 

5 “A busca por alternativas ao modelo socioeconômico dominante no mundo atual são cada vez mais frequentes, 
assumindo diferentes nomenclaturas e posicionamentos para expressar suas propostas e seus planos de ação. ES 
é uma das expressões mais usadas, mas são empregados também termos como socioeconomia, economia social, 
redes de colaboração solidária, empresas autogestionárias, entre tantas outros, e que ainda que apresentem 
divergências, possuem elementos comuns que os aproximam e aumentam o seu arcabouço”. (BORINELLI et al. 
2010 (Orgs.),2010, p.1) 
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convivência do turista junto a estas comunidades que as visitam com o intuito de vivenciar um  

intercâmbio cultural para valorização da identidade étnica. 

Entre os diferentes termos e expressões, prioriza-se neste texto a ES, por se 
defender a subordinação dos aspectos econômicos aos sociais numa 
proposta de sociabilidade que vai além do simples atendimento às 
necessidades materiais. Define-se então ES como um sistema 
socioeconômico aberto, amparado nos valores da cooperação e da 
solidariedade no intuito de atender às necessidades e desejos materiais e de 
convivência, mediante mecanismos de democracia participativa e de 
autogestão, visando a emancipação e o bem-estar individual, comunitário, 
social e ambiental. (BORINELLI, 2010, p. 1) 

 

A hipótese é que, mesmo após tantos anos de discriminação étnica e social dos povos 

remanescentes de quilombos da região do Vale do Jequitinhonha, sempre inibidos com 

relação à sua afrodescendência cultural, em diferentes aspectos, dos rituais religiosos às 

manifestações folclóricas, e com relação à sua liberdade de expressão, já que historicamente 

os quilombos rurais viveram mais de um século na invisibilidade, haja por meio da Rota dos 

Quilombos uma rearticulação cultural, que de acordo com as observações de Deus (2011) é 

uma experiência vivenciada, também, pelos demais quilombolas e indígenas mineiros, para 

que sigam: 

“desenvolvendo estratégias de sobrevivência ao contato em seu cotidiano, de 
um código cultural próprio” (...) observando-se “também um processo de 
tomada de consciência e de iniciativa política de muitas sociedades, com a 
crescente reafirmação de sua identidade étnica e soberania territorial” 
(DEUS, 2011, p. 6) 

Esta rearticulação cultural depende da formação de redes6 e da motivação dos agentes 

culturais na ‘rearticulação do ideário cultural’ (DEUS, 2011), mas acima de tudo do 

fortalecimento de um posicionamento político e da identificação e projeção de lideranças junto 

aos movimentos sociais, negros e quilombolas, perante o Estado. Para isto recorre-se à 

perspectiva marxista cultural, desenvolvida por Denis Cosgrove (1998), que identifica as 

‘culturas excluídas’, ‘subdominantes’ ou ‘alternativas’ às ‘culturas dominantes’ (que exercem 

uma hegemonia cultural). 

Pela ótica de Cosgrove (1998) e de Deus (2011) sobre o marxismo cultural, mostra-se 

importante analisar a interpretação das ‘paisagens culturais alternativas’ onde há “culturas 

                                                           

6 Uma das metodologias propostas pelo projeto Agentes Quilombolas Socioambientais é a formação da Rede de 
Apoio Integrado ao Turismo (REDTUR) que articulou atores sociais tripartites para o diálogo, levantamento de 
potencialidades e resolução conjunta dos desafios de se organizar a atividade turística na região. Esta articulação 
foi contínua nos três municípios participantes, contando com membros das comunidades quilombolas, gestores 
públicos e vereadores municipais, comerciantes e empresários, e organizações da sociedade civil como os 
Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, ONGs Locais, Igrejas e conselheiros municipais. 
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que são suprimidas, de forma ativa ou não, e que destacam os símbolos de grupos 

minoritários, codificados na paisagem da vida cotidiana e ainda aguardando estudos 

geográficos mais detalhados e profundos” (DEUS, 2011, p. 3). 

Reconhecer que não é uma fatalidade a invisibilidade imposta às culturas afrodescendentes e 

quilombolas do Vale do Jequitinhonha desde a ocupação desta região significa iniciar um 

processo de reforço da identidade cultural étnica e regional e pensar na necessidade de se 

articular novos arranjos socioculturais e econômicos na intenção de fazer valer para estas 

comunidades o direito à própria diversidade e à permanência cultural em seu território. As 

comunidades, em si, se tornam paisagens culturais dependendo da interpretação realizada 

sobre seu contexto territorial, microrregional, histórico-cultural e socioambiental. 

Desta forma, por meio do resgate de uma retrospectiva geohistórica da identidade 

étnico-cultural das comunidades vivenciadas durante o processo de qualificação para a 

formatação dos roteiros turísticos e culturais da Rota dos Quilombos, diante de todos os 

princípios e conceitos aqui destacados, é que provocaremos uma problematização sobre a 

interpretação dos processos abordados sobre a associação da experiência vivida por estes 

atores com “os significados das paisagens culturais alternativas”, classificadas de acordo com 

concepções da Geografia Cultural contemporânea vinculadas a abordagens/ estudos da 

Paisagem atualmente propostos/ desenvolvidos por Denis Cosgrove. 

Figura 1 – Paisagens Culturais das Comunidades Quilombolas da Rota dos Quilombos 

 

Fonte: Luciana Priscila do Carmo - Equipe do projeto Agentes Quilombolas Socioambientais/CEDEFES 
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Retrospectiva Geohistórica da Identidade Étnico-Cultural da Rota 

dos Quilombos 

Há um pouco mais de uma década, percebe-se o caminhar de um processo de 

autoconsciência e reafirmação da identidade étnico-cultural na trajetória das comunidades 

rurais da região de transição, entre o alto e o médio, vales do rio Jequitinhonha/MG, sudeste 

brasileiro, enquanto comunidades tradicionais e remanescentes de quilombos.  

Muitas comunidades sabem que são descendentes de negros, algumas reconhecem que 

seus antepassados foram negros escravizados, mas a identidade do ‘ser quilombola’ vem se 

constituindo a medida que os direitos quilombolas têm se tornado públicos, a estas 

comunidades, principalmente por meio de ações das Organizações Não Governamentais 

(ONGs) do Terceiro Setor e projetos de Instituições de Ensino Superior. 

É importante ressaltar que foi apenas no texto da Constituição Federal Brasileira de 1988, 

exatos cem anos após a promulgação da Lei Áurea de Abolição à Escravatura, que as 

culturas afro-brasileiras foram registradas enquanto prioridade para a proteção das 

manifestações culturais pelo Estado, fruto das articulações dos movimentos sociais. Apenas 

em 2005, por meio da Emenda Constitucional nº 48, inciso V, incluiu-se a “valorização da 

diversidade étnica e regional” no 3º Parágrafo do Art. 215. 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e 
acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a 
difusão das manifestações culturais.  

§ 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas 
e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo 
civilizatório nacional. (BRASIL, CF 1988) 

 

O Decreto 48877, de 20 de novembro de 2003, é que disponibiliza maior arcabouço dentre os 

marcos legais que subsidiam as ações de proteção do patrimônio cultural quilombola que está 

intimamente ligado à evolução, ou a falta dela, nas legislações referentes à titulação de terras, 

pois a relação de permanência da cultura tradicional, e repassada pela oralidade, está 

proporcionalmente ligada à permanência da população descendente e remanescente de 

quilombos em seu território. 

                                                           

7  Decreto 4887/2003 – “Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, 
demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o 
art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.” Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm> 
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Art. 2o Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, 
para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de 
auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações 
territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada 
com a resistência à opressão histórica sofrida. 

§ 1o Para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das 
comunidades dos quilombos será atestada mediante autodefinição da própria 
comunidade. 

§ 2º São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, 
econômica e cultural. (BRASIL. DECRETO 4887/ 2003) 

 

Analisando-se o Art. 2º do Decreto 4887/2003, pressupõe-se que para que haja uma 

‘auto-atribuição’ deva haver também um entendimento generalizado dos membros de uma 

comunidade sobre sua ‘trajetória histórica própria’ e neste caso específico de sua 

‘ancestralidade negra’.  

Em um país em que a ‘opressão histórica sofrida’ se estende até os dias atuais e que, 

segundo a SEPPIR8, são necessárias as ‘Ações Afirmativas’ para que os povos tradicionais 

sejam ressarcidos de uma dívida histórica de supressão cultural e de sua identidade, muitas 

outras questões devem ser discutidas, como por exemplo, a probabilidade de que muitos 

quilombos podem ter se formado após o fim da escravidão no Brasil, já que a Lei Áurea não 

dispôs sobre nenhuma política de ascensão social desta população, possivelmente mais de 

dois terços da população na época (1988). 

Ações afirmativas são políticas públicas feitas pelo governo ou pela iniciativa 
privada com o objetivo de corrigir desigualdades raciais presentes na 
sociedade, acumuladas ao longo de anos. 

Uma ação afirmativa busca oferecer igualdade de oportunidades a todos. As 
ações afirmativas podem ser de três tipos: com o objetivo de reverter a 
representação negativa dos negros; para promover igualdade de 
oportunidades; e para combater o preconceito e o racismo. (BRASIL. Site 
eletrônico da SEPPIR. Acessado em 16/08/2016) 

 

O CEDEFES, que atua desde 2003 na região do Médio Jequitinhonha e que atuou 

diretamente junto à Federação das Comunidades Quilombolas de Minas Gerais – N´Golo 

desde sua criação, desenvolveu em parceria, e com apoio do Instituto Oi Futuro, durante 4 

anos, as ações do Projeto “Agentes Quilombolas Socioambientais: o turismo como geração 

de renda alternativa no Médio Jequitinhonha”, as quais foram determinantes na formação de 

                                                           

8 SEPPIR – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Governo Federal brasileiro.  
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rede entre comunidades quilombolas na região e que contribuíram para elevar a auto estima 

destas comunidades que passaram a valorizar mais seu patrimônio, assim como o 

associativismo rural 9  e se propuseram a investir em maior formação política durante a 

realização dos Encontros Regionais das Comunidades Quilombolas promovidos pelas ONGs 

citadas. Um dos resultados mais relevantes deste ‘empoderamento’ ocorreu em novembro de 

2015, na constituição da Comissão das Comunidades Quilombolas do Médio Jequitinhonha – 

COQUIVALE, fruto do Encontro das Comunidades Quilombolas do Médio Jequitinhonha em 

Chapada do Norte.   

Outras ações complementares realizadas por meio de ONGs foram acompanhadas e 

incentivadas pela equipe do projeto. A ação do Instituto Rondon Minas10, voltada para o maior 

acesso aos direitos humanos, sociais e direitos das causas coletivas, conseguiu realizar o 

diagnóstico rural participativo das demandas comunitárias quilombolas participantes da Rota 

dos Quilombos e encaminhá-las aos órgãos competentes. Destarte conseguiu-se articular aí a 

presença da Defensoria Pública da União - DPU/MG por meio de ações itinerantes e de 

atendimento direto em Audiências Públicas e abertura de Processos Administrativos e 

Judiciais – PAJ, atendendo a mais de 300 casos individuais e 20 casos coletivos relacionados 

às demandas da falta de gestão hídrica; falta de acessibilidade nas estradas federais, 

estaduais e vicinais; morosidade na Certificação pela Fundação Cultural Palmares11 e do 

papel do INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária na titulação de terras, 

além de outros direitos negligenciados às comunidades quilombolas (educação, saúde e 

assistência social), entre maio e julho de 2016.  

                                                           

9 Outras ações que a autora idealizou e realizou junto ao CEDEFES e ao Instituto Rondon Minas foram: A) contínua 
sensibilização sobre a temática quilombola junto às ONGs locais  como as de apadrinhamento infantil da zona rural 
ligadas ao Child Fund (ARAI em Berilo, ACHANTE em Chapada do Norte e AMPLIAR em Minas Novas); B) Pelo 

CEDEFES como apoiadora dos Seminários de Associativismo Rural realizados pela Rede de Apoio Integrado ao 
Turismo; C) Pelo Instituto Rondon Minas com ações de empoderamento das comunidades em seus centros 
comunitários para a requalificação dos espaços em Centros Culturais para as práticas sociais, culturais e de 
repasse da cultura entre gerações. (N.a.) 

10 Instituto Rondon Minas. Organização Não Governamental sem fins lucrativos, que desde 2005 realiza o Projeto 
Rondon ® no estado de Minas Gerais em municípios de baixo IDH, com altos índices de vulnerabilidade social e 
comunidades rurais e tradicionais desassistidas por políticas públicas e principalmente localizadas no Norte e 
Noroeste de Minas, Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Saiba mais em: < https://rondonminas.wordpress.com/> 

11 Fundação Cultural Palmares – No dia 22 de agosto de 1988, o Governo Federal brasileiro fundou a primeira 
instituição pública voltada para promoção e preservação da arte e da cultura afro-brasileira: a Fundação Cultural 
Palmares, entidade vinculada ao Ministério da Cultura (MinC). Saiba mais em: < http://www.palmares.gov.br/> 
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Esta articulação entre o setor público e as comunidades também foram direcionados pela 

N`Golo junto à CIMOS12 e uma Audiência Pública, específica sobre os Direitos Quilombolas 

não acessados foi realizada em Minas Novas, em 13 de maio de 2016. 

Também existem, na região, ações pontuais e de continuidade, de projetos de pesquisa e 

extensão da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG e pela Pontifícia Universidade 

Católica de Minas Gerais, e mais recentemente estas discussões têm sido provocadas por 

projetos voltados para a efetivação dos programas de ‘Educação Quilombola’. Além disso, há 

as atuações regionais das empresas públicas e autarquias, com programas de erradicação da 

pobreza rural pelo IDENE– Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas 

Gerais, e de assistência técnica rural pela EMATER/MG - EMATER - Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, como também de outras organizações 

da sociedade civil como a FETAEMG - Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 

Estado de Minas Gerais, por meio dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STRs), e de 

ONGs Locais com projetos de assistência social/religiosa como a Cáritas 13  e de 

desenvolvimento rural sustentável como o CAV - Centro de Agricultura Vicente Nica.   

É neste conjunto de ações articuladas que as comunidades de povos remanescentes de 

quilombos têm (re)construído sua identidade étnico-cultural, à medida que toma consciência 

de seus direitos, de seu valor histórico-cultural e diversidade e percebe com maior 

sensibilidade suas paisagens culturais alternativas, como analisaremos a seguir. 

 

As Paisagens Culturais da Rota dos Quilombos e seus significados  

Destacando-se as relações diretas e indiretas, estabelecidas entre o homem e a natureza, na 

regionalidade transitória entre o Alto e Médio Vale do Jequitinhonha (municípios de Berilo, 

Chapada do Norte e Minas Novas), existem especificidades temáticas relacionadas ao modo 

de viver em comunidades tradicionais e remanescentes de quilombos (por ser a região com a 

maior concentração de comunidades quilombolas do Vale do Jequitinhonha). 

Há influência cultural pela convivência com o semiárido em região de pouca vazão hídrica, 

com falta de acessibilidade por meio de vias asfaltadas e que causam o sentido de maior 

isolamento geográfico de seu território. Estas comunidades também sofrem aculturação direta 

                                                           

12 CIMOS - Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social –  órgão auxiliar da atividade funcional do Ministério 
Público (MPMG), vinculada à Procuradoria-Geral de Justiça. Saiba mais em < http://cimos.blog.br/> 

13 Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais, organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.  
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de seus residentes, pois se organizam por meio do trabalho sazonal (principalmente  o corte 

de cana-de-açúcar e colheitas de café) e parte da população de cada uma das comunidades 

se encontra locada fora de seu território, por até nove meses por ano em outros municípios, e 

até, em outros estados do Brasil.  

Esta transição também se verifica pelas características diferenciadas do bioma do cerrado em 

transição com a caatinga e a mata atlântica, e que sofreu grande influencia das lavras de 

garimpo (ouro e pedras preciosas), do desmatamento de matas nativas para o fornecimento 

de carvão e madeira para dormentes das ferroviárias implantadas nas décadas de 1950/1960 

e, logo em seguida, na década de 1970, muitas terras consideradas devolutas14 no estado de 

Minas Gerais, foram concedidas a grandes empresas de plantio do eucalipto, que fornecem 

até a atualidade, a madeira para queima nos fornos do Quadrilátero Ferrífero, para a produção 

do aço (ferro gusa). 

A paisagem física é diferente durante as épocas de estiagem e seca. As matas de aroeira 

(matas cinzas) estão em período de crescimento e recuperação natural, mas a falta de chuva 

e o empobrecimento do solo são identificados no assoreamento  e seca dos córregos e rios.  

A falta d’água e o desmatamento da biodiversidade do cerrado também revelam a 

singularidade com o trato com a terra e seus plantios, o que interfere diretamente com as 

relações alimentares, desde a variedade de alimentos, até o cotidiano do beneficiamento dos 

grãos, farinhas, criação animal, produção de mel e artesanato. 

A Rodovia BR 367, que interliga os três municípios supracitados, não é asfaltada, então toda a 

região tem a cor da terra vermelha predominante na paisagem, onde a poeira toma conta da 

vegetação limítrofe da rodovia e estradas vicinais. A região é toda formada por chapadas e 

fundos de vale, mas os alinhamentos retilíneos dos eucaliptos mudaram os traços originais do 

relevo e, muitas vezes, enxergamos o horizonte em linha reta, devido a esta padronização na 

vegetação, causada pelas técnicas de monocultura. 

As relações de trabalho sazonal, principalmente dos adultos de gênero masculino incita a 

presença feminina de jovens e mulheres na gestão comunitária e do território e, portanto, na 

                                                           

14 Terras Devolutas são discriminadas pela LEI No 6.383, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1976 como: “terras públicas 
que em nenhum momento integraram o patrimônio particular, ainda que estejam irregularmente em posse de 
particulares. O termo "devoluta" relaciona-se ao conceito de terra devolvida ou a ser devolvida ao Estado. Para 
estabelecer o real domínio da terra, ou seja, se é particular ou devoluta, o Estado propõe ações judiciais chamadas 
ações discriminatórias. A Constituição inclui entre os bens da União as terras devolutas indispensáveis à 
preservação ambiental e à defesa das fronteiras, das construções militares e das vias federais de comunicação. As 
demais terras devolutas pertencem aos estados.” (Disponível em < 
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/81573.html> Acessado em 16/08/2016) 
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maioria das vezes são as mulheres que promovem o repasse da cultura por meio da 

oralidade.  

As condições de vida, muitas vezes, inviabilizam a permanência das pessoas em suas 

comunidades pela maior parte de tempo durante o ano, mas a relação com seu território 

significa uma relação de afeto à terra e de resistência de um povo de tradição. Manter-se na 

condição de comunitário é um modo de sobreviver, onde a coletividade se configura como 

necessidade nos usos coletivos da terra e do território. Tudo é feito por decisão coletiva e as 

próprias políticas públicas influenciam nesta união, pois de fato, mesmo com comunidades 

esvaziadas pelo trabalho sazonal, se as comunidades quilombolas não conseguem formalizar 

as associações enquanto sociedades civis organizadas sem fins lucrativos, elas mesmas não 

têm acesso às políticas públicas e voltadas para os quilombolas. 

O significado da coletividade também é identificado nos processos de produção da agricultura 

familiar e também nas manifestações culturais-religiosas, sempre por meio dos grupos de 

congado, batuque, danças tradicionais, lavagem de roupa no rio, marombas (mutirão) para 

realização dos plantios, organização das festas religiosas; e em atividades profanas (as 

comidas coletivas e feitas pelo mutirão de mulheres, além das ‘domingadas’ e mesas de leilão 

em arrecadação para as festas) e organizações para o trabalho artesanal. 

Para o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, “o patrimônio cultural deve estar 

inserido nas políticas e nas ações estratégicas de desenvolvimento econômico e social do 

país, pois é uma das nossas maiores riquezas” (IPHAN, 2009, p. 7), mas estas riquezas 

intangíveis do Vale do Jequitinhonha dependem cada vez mais de visibilidade para se 

tornarem foco real das políticas de proteção deste patrimônio cultural. Este foi um dos maiores 

motivos de se iniciar as formações de Educação Patrimonial e Sociambiental na primeira fase 

do projeto Agentes Quilombolas Socioambientais, entre 2011 e 2013. A continuidade desse 

processo será analisada a seguir. 

 

Processos de ressignificação da identidade durante as formações das 

comunidades para a criação da Rota dos Quilombos  

Existem processos de ressignificação da identidade das comunidades remanescentes de 

quilombos que participam da Rota dos Quilombos. 
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Figura 2 – Paisagens Culturais das Comunidades Quilombolas da Rota dos Quilombos II 

 

Fonte: Luciana Priscila do Carmo – Equipe do projeto Agentes quilombolas Socioambientais/CEDEFES 

 

No início da segunda parte do Projeto Agentes Quilombolas Socioambientais (2013), era bem 

visível a falta de conhecimentos sobre o significado do “ser quilombola”. Muitas comunidades 

estavam assim constituídas, em seu estatuto de Associação Quilombola, sempre 

intermediados por ativistas, ONGs locais e regionais, professores universitários e, até mesmo, 

políticos municipais, pelo fato das comunidades poderem usufruir de algumas ações 

governamentais, em que um dos critérios obrigatórios, para os municípios serem 

contemplados com elas, figura a formalização das associações quilombolas. Mas para a 

constituição de uma associação quilombola deve-se haver, votada em Assembleia Geral 

pelos associados, uma ata que descreva a auto-atribuição daquela comunidade enquanto 

remanescente de quilombo, exigida por lei. 

Para o atendimento desta exigência, os atores sociais envolvidos na região realizaram, ao 

logo dos anos, várias reuniões de sensibilização e esclarecimento sobre a temática, a 

legislação, os benefícios gerados em torno do auto-reconhecimento e, junto a tudo isto, houve 

uma importante publicação15 do CEDEFES, identificando muitas comunidades quilombolas 

                                                           

15 O livro: ‘Comunidades quilombolas de Minas Gerais no séc. XXI - História e resistência’, organizado pelo 
CEDEFES (2008), resultou de uma pesquisa de campo para identificação das comunidades ainda não 
reconhecidas e certificadas pelas entidades e órgãos públicos enquanto remanescentes de quilombos. Ao todo, 
até o ano de 2000, apenas 66 comunidades quilombolas eram conhecidas em Minas Gerais. Na publicação, 436 
comunidades foram pré-identificadas até junho de 2007. Mais recentemente, o CEDEFES lançou a publicação 
‘Comunidades Quilombolas de Minas Gerais: Entre direitos e conflitos’ com novo levantamento de 510 
comunidades identificadas no estado até 2013. 
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na região, por meio de pesquisa e visitas em campo. Esta publicação ampliou o olhar sobre o 

reconhecimento das comunidades como remanescentes de quilombos obedecendo à visão 

antropológica e histórico-cultural destas comunidades, para além do auto-reconhecimento 

exigido por lei.  

As delimitações geográficas dos territórios quilombolas foram pela primeira vez analisados 

por meio da ocupação histórica das terras e das relações existentes entre as comunidades e 

seus territórios. Inicia-se, aí, uma ressignificação das comunidades posseiras e meeiras do 

médio Jequitinhonha se auto-denominando, auto-reconhecendo e auto-afirmando enquanto 

comunidades quilombolas. 

As paisagens culturais da Rota dos Quilombos se manifestam pelos usos dos elementos da 

natureza e pelas formas de ocupação do espaço, seguindo uma lógica de produção e 

reprodução social, sem uma ordem pré-estabelecida, e se adaptando as várias dimensões da 

vida. Os quilombolas vivem em interação com os ambientes do semiárido há mais de três 

gerações, há mais de um século e, assim como outras comunidades tradicionais, constroem a 

cada dia um legado dinâmico de significação dos usos, das estratégias agroecológicas e 

alimentares que variam no tempo e no espaço. Só que antes do Projeto de Turismo de Base 

Comunitária e as formações para a criação dos roteiros turísticos, tudo era reconhecido como 

um “mero” cotidiano para os quilombolas, comerciantes, gestores públicos, artesãos e 

camponeses locais. 

Atualmente o saber-fazer e os trabalhos são valorizados e entendidos como identidade: Os 

trabalhos de tear feitos em algodão e tingidos com cascas de frutas e troncos de árvores 

nativas; O artesanato rústico em cerâmica com os barros de variadas cores dão vida aos tipos 

específicos de utensílios domésticos, como as panelas e os potes que comportam o Angu das 

tradicionais Festas de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos (tradição comum aos 

três municípios da Rota dos Quilombos); O formato típico dos fornos de barro para o feitio das 

tradicionais quitandas e doces, sendo estes produzidos com os mais comuns plantios: milho, 

feijão, abóbora, mel e mandioca; Os versos e terços cantados em formato de rimas que 

recontam o cotidiano comunitário e religioso; ou seja, toda esta riqueza, dentre outras, são as 

paisagens culturais que permanecem ainda no século XXI, mesmo com todo o dinamismo 

exposto neste artigo. 
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Considerações Finais 

Após o término dos quatro anos do Projeto Agentes Quilombolas Socioambientais, a 

formação da REDETUR – Rede de Apoio Integrado ao Turismo e as 12 comunidades 

quilombolas que passaram pelas tarefas de Empreendedorismo, Educação Socioambiental, 

Educação Patrimonial, Formação Política, Direitos Humanos Quilombolas e Cidadania, 

consegue-se perceber pela articulação da Rota dos Quilombos e da COQUIVALE que há uma 

conexão muito maior com o significado do “ser quilombola” do que quando apenas havia a 

associação quilombola organizada para assuntos da coletividade junto aos projetos e 

programas de governo. 

O reconhecimento da Paisagem Cultural do Vale do Jequitinhonha, aqui retratada pelas 

comunidades rurais e quilombolas que participam da Rota dos Quilombos, representa a 

oportunidade das gerações atuais e futuras conhecerem e vivenciarem o patrimônio que faz 

parte da história de construção do Brasil e das identidades locais, trazendo à tona toda a 

relação homem/meio, em condições específicas de convivência no cerrado, em transição com 

a caatinga e a mata atlântica, no semiárido mineiro com especificidades da identidade 

quilombola em sua territorialidade e na condição de autoreconhecimento de seus direitos. 

As relações com as paisagens culturais mudaram, a territorialidade quilombola e a 

regionalidade jequitinhonhense, e do semiárido mineiro, vêm sendo assumidas e valorizadas 

pelos nativos. O orgulho de ser quilombola é manifestado nas redes sociais pelas referências 

comunitárias, culturais e religiosas e os grupos de manifestações culturais têm sido 

convidados para todos os eventos de médio e grande porte nas redondezas do Médio 

Jequitinhonha e na capital, Belo Horizonte.   

Um movimento crescente pela valorização da cultura quilombola na Federação N`Golo é 

apresentado pelo Festival da Cultura Quilombola – Canjerê e teve grande repercussão nas 

mídias no ano de 2015, onde o Grupo de Batuque de Berilo foi convidado a se apresentar, 

assim como ocorreu no 1º Seminário Estadual para o Desenvolvimento Sustentável das 

Comunidades Quilombolas em Minas Gerais, realizado pela SEDA – Secretaria Estadual de 

Desenvolvimento Agrário de Minas Gerais, em Junho de 2016. 

Em Agosto de 2016, quatorze comunidades rurais dos municípios da região receberam 

durante cerimônia em Berilo, a Certificação da Fundação Cultural Palmares. A ação foi fruto 

de ofício enviado pela COQUIVALE em parceria com a Federação N`Golo após ação 

administrativa da DPU/MG realizada em maio do mesmo ano. Os turistas estão chegando aos 

poucos após matérias que foram divulgadas pelo Jornal Estado de Minas (MG), Jornal O 
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Globo (RJ) e pela Folha de São Paulo (SP) no mês da consciência negra (2015) e são de todo 

o Brasil.  

Acredita-se que novos estudos devem aprofundar sobre estas relações identitárias  dinâmica 

com o passar dos anos e de novas ações contínuas em prol da Cultura Quilombola do Vale do 

Jequitinhonha. 
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