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RESUMO 

 

Pesquisa qualitativa de campo, norteada pelo eixo epistemológico da Psicologia Sócio-

Histórica, realizada na Comunidade Quilombola Marques, no município de Carlos Chagas 

(MG). Este estudo objetivou: levantar, analisar e desvelar os sentidos e significados atribuídos 

pelos moradores da comunidade ao processo de translocação/reassentamento sofrido após a 

construção de uma Pequena Central Hidroelétrica em seu território. Elegeu-se como 

categorias analíticas os sentidos e significados (significações). As fontes escolhidas para a 

produção das informações foram todos os moradores da comunidade, aproximadamente 25 

(vinte e cinco) pessoas, que constituem nove famílias; também, fontes documentais tais como: 

Termo de Compromisso e de Conduta, Ata de fundação da Associação Quilombola, Relatório 

de Assessoria Antropológica, Estatuto da Associação Quilombola e outros acervos da 

comunidade como fotos e um vídeo-documentário. As técnicas escolhidas para produção das 

informações foram: entrevista focal, semi-estruturada e recorrente, observação em campo e 

roda de conversa. Foram utilizados como instrumentos o gravador de áudio digital, câmera 

fotográfica, diário de campo e caneta. A estratégia analítica utilizada foi Análise dos Núcleos 

de Significação que deram origem a três Eixos Temáticos, quais sejam: Eixo Temático 

I:Territorialidade antes e depois do processo de translocação e reassentamento: apropriação 

dos espaços, mitos e tradições, Eixo Temático II: Processos de Luta e Resistência: exclusão, 

articulação social, conflitos e reconhecimento e Eixo Temático III: Empoderamento e 

Cidadania: apropriação dos espaços geográficos, atividades produtivas e aspectos 

agropecuários. Com os resultados levou-se em consideração o processo de apropriação do 

território pelos Marques antes e após a translocação e reassentamento, seus mitos e tradições 

relacionadas aos lugares. Foi desvelado que o processo de luta e resistência da comunidade 

pelo reconhecimento de sua ancestralidade e pela manutenção de seus modos de vida em seu 

território exigiu dos moradores um reposicionamento frente ao processo de exclusão e 

alienação imposto pela presença da hidrelétrica. Esse embate resultou em negociação e 

consequentemente na translocação e reassentamento da comunidade. Dessa forma, os 

Marques se apropriam dos novos espaços através da reafirmação dos laços de solidariedade e 

coletividade, em um movimento dialético de reconstrução de sua identidade no novo território 

o qual se consubstancia enquanto materialização do empoderamento dos sujeitos e 

demarcação de sua cidadania O processo de translocação e reassentamento é, portanto, 

significado como lugar de reelaboração de valores, tradições, atividades produtivas e 



mudanças na qualidade de vida de seus moradores, bem como, de um posicionamento ético-

político da comunidade frente aos processos de exclusão/alienação do capital globalizado e 

das mudanças impostas pela modernização dos processos produtivos.  

 

Palavras-chave: Psicologia Sócio-Histórica, Remanescente de Quilombo, Translocação e 

Reassentamento, Sentidos e Significados (Significações) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Qualitative research field, guided by epistemological axis of Socio-Historical Psychology, 

held in the Community Quilombola Marques, in the municipality of Carlos Chagas (MG). 

This study aimed to: survey, analyze and reveal the meanings assigned by community 

residents to the translocation process/resettlement suffered after the construction of a Small 

Hydroelectric Plant in its territory. Was elected as analytical categories, the meanings 

(significations). The sources chosen for the production of information were all community 

residents, approximately 25 (twenty five) persons, which constitutes nine families; also 

documentary sources such as: Term Commitment and Conduct, Minutes of the Quilombo 

Association Foundation, Advisory Report Anthropological, the Quilombo Association Statute 

and other community collections such as photos and a video documentary. The techniques 

used for the production of information was: focal interview, half structured and recurrent, 

field observation and conversation wheel. They were used as instruments digital audio 

recorder, camera, field diary and pen. The analytical strategy was the analysis of signification 

cores, they gave rise to three Thematic Groups, which are: Thematic Axis I: Territoriality 

before and after the translocation process and resettlement: appropriation of spaces, myths and 

traditions; Thematic Axis II: Fight Processes and Resistance: exclusion, social articulation, 

conflict and recognition; and Thematic Axis III: Empowerment and Citizenship: appropriation 

of geographical areas, productive activities and agricultural aspects. With the results took into 

account the process of appropriation of the territory by Marques before and after translocation 

and resettlement, their myths and traditions related to places. It was unveiled that the process 

of struggle and resistance of the community for recognition of their ancestry and maintaining 

their ways of life in its territory demanded the residents one front repositioning the process of 

exclusion and alienation imposed by hydroelectric presence. This clash resulted in negotiation 

and, consequently, translocation and community resettlement. Thus, Marques appropriate the 

new areas of resettlement through the reaffirmation of solidarity and community ties, in a 

reconstruction dialectical movement of its identity in the new territory which is embodied as 

materialization of the empowerment of individuals and demarcation of their citizenship. The 

process of translocation and resettlement is therefore, meant as a place of re-elaboration of 

values, traditions, productive activities and changes in the quality of life of its residents, as 

well as an ethical - political positioning of the front community the processes of 



exclusion/disposal of globalized capital and the changes imposed by the modernization of the 

production process. 

 

Keywords: Socio-Historical Psychology, Remnant of Quilombo, Translocation and 

Resettlement, Senses and Meanings (Significations). 
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INTRODUÇÃO 

 

As questões étnicas, identitárias e territoriais relacionadas as comunidades e 

populações negras, no Brasil tornou-se foco de diversas políticas afirmativas como: Programa 

Brasil Quilombola1, Política Nacional de Saúde Integral da População Negra2, Sistema de 

Quotas, entre outras ações que objetivam a redução das desigualdades sociais sofridas por 

essas comunidades, bem como o reparo histórico de exclusão, abandono e segregação pelas 

políticas públicas desta população. Neste sentido, a questão da identidade e territorialidade em 

remanescentes de quilombo, está no cerne da discussão sobre o assunto, uma vez que a 

consolidação dos direitos alcançados pelos quilombolas, também conduz por si só discussões 

entorno de sua estruturação cultural e o histórico de ocupação de seus territórios.  

As comunidades tradicionais quilombolas têm sido foco de diversas pesquisas e 

estudos, sobretudo na área das ciências sociais, tais como Arruti (1997, 2003), Furtado et al. 

(2014), Nascimento (2011), Silva et al. (2010), Marques (2012, 2013) entre outros, com o 

intuito de desvelar e compreender seus modos de vida, formas de subsistência, relações 

sociais e manutenção da identidade cultural. No entanto, este olhar diferenciado, tanto da 

ciência quanto das políticas públicas sobre essas comunidades, somente tomou corpo na 

década de 1980 como a promulgação do Artigo 68, nos Atos Dispositivos Constitucionais 

Transitórios (ADCT), da Constituição Federal (CF) do Brasil de 1988, no qual os quilombolas 

passaram a ser reconhecidos como sujeitos de direitos, e sendo o Estado responsável por 

conceder os títulos definitivos de suas propriedades (SILVA et al., 2010).  

O artigo 68 no ADCT é um marco no processo de reconhecimento dessas 

comunidades e da conquista de seus territórios após séculos de luta, desbravamento, 

resistência deste povo, que além de compor a maior parte da população brasileira, foi e ainda 

é tão importante para a formação identitária do povo Brasileiro (SILVA et. al., 2010; 

ARRUTI, 2003). 

                                                           
1 “Estabelece uma metodologia que possibilita o desenvolvimento sustentável quilombola em consonância com 

as especificidades históricas e contemporâneas, garantido os direitos à titulação e a permanência na terra, à 

documentação básica, alimentação, saúde, esporte, lazer, moradia adequada, trabalho, serviços de infraestrutura e 

previdência social, entre outras políticas públicas destinadas à população brasileira” (SEPPIR, 2013, p.7). 
2 Busca-se através de ações integradas incentivar maior participação dos movimentos sociais negros nas decisões 

relativas a saúde, implantando ações de promoção, prevenção, assistência e vigilância sanitária em busca de 

equidade nas ações do SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). 
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Mesmo diante destes avanços em termos de direito, segundo Almeida (2002), é 

importante que se mude a forma de se pensar os quilombos, romper com ideias retrógadas e 

ultrapassadas, ainda impregnadas de preconceitos e abra-se a novas concepções sobre essas 

comunidades, uma vez que não mais se tratam de negros refugiados e sim sinônimo de lutas e 

resistência frente as opressões, as quais lhes garantiram o fortalecimento identitário, o 

compartilhamento de território e o favorecimento da manutenção de suas tradições, histórias, 

cultura e das característica de comunidade.  

A luta por reconhecimento e apropriação do direito as terras quilombolas, traz 

consigo traços afetivos significativos às lembranças individuais e coletivas que influenciam 

diretamente na realidade cotidiana vivida pela comunidade, as quais auxiliam na definição e 

caracterização de sua identidade. Desta forma, faz-se necessário estudos sobre as 

comunidades quilombolas, afim de contribuir para a compreensão da realidade vivenciada e 

possíveis formas de atuação na mudança de sua realidade social.  

Estudos como o de Benicá (2011) sobre comunidades que foram reassentadas 

apontam para os impactos sofridos por essas populações em relação às dificuldades de 

adaptação ao novo território e mesmo o rompimento dos vínculos afetivos e sociais. Santos e 

Siben (2014) discutem o significado simbólico-cultural e material atribuído por comunidades 

tradicionais, como as comunidades quilombolas e indígenas, ao território que ocupam, pois 

dada a proximidade com a natureza, essas populações têm sua identidade e sua cultura, 

diretamente ligada ao seu território, o que gera apego ao espaço vivido e sua relação de 

subsistência. Desta maneira, a saída de maneira abrupta significa, pois, verdadeiro 

rompimento simbólico com o espaço cotidiano.  

Por outro lado, apesar da relação simbólica com o território, estudos como os de 

Soares, Froëhlich e Marques (2007) e Bregagnolli (2013) apontam que algumas comunidades, 

após a translocação e reassentamento podem por necessidade, se adaptar à nova realidade e as 

novas condições de vida a que são submetidos, mas as marcas do processo são sentidas e 

vivenciadas pelas pessoas afetadas sempre acompanhadassofrimento, com fortes rompimentos 

nos vínculos afetivos e sociais além do penoso processo de apropriação a nova realidade.  

Dessa forma, é de grande relevância estudos que visem a compreensão da 

realidade vivenciada pelas comunidades quilombolas e as atribuições de sentido frente às 

mudanças e transformações ocorridas em seus cotidianos e modos de vida após processos de 

translocação e reassentamento.  
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Pensando em contribuir para compreensão acerca da temática acima descrita foi 

que em 2013 a Profa. Dra. Agnes Maria Gomes Murta iniciou uma pesquisa intitulada 

“Sentidos e Significados atribuídos pelos remanescentes de quilombo ao processo de 

translocação e reassentamento: o que sentem os cidadãos dos Marques?”. A pesquisa em 

questão está sendo realizada na Comunidade Quilombola Marques (CQM), uma comunidade 

remanescente de quilombo, reconhecida pela Fundação Palmares em 15/07/2005, situada a 54 

km da sede do município de Carlos Chagas (MG). A comunidade é constituída por nove 

famílias, com aproximadamente 25 pessoas entre adultos, adolescente e crianças.  

Após longos anos3 de luta judiciária e resistência político-social, contra a 

construção de uma barragem no rio Mucuri, denominada Pequena Central Hidrelétrica Mucuri 

(PCH Mucuri), que inundaria suas terras, e após acordo intermediado pelo Ministério Público 

(MG) da Comarca de Governador Valadares com a empreiteira Queiroz Galvão responsável 

pelo empreendimento, a comunidade foi translocada compulsoriamente de seu território no 

ano de 2012 e reassentada em um terreno próximo (03 km) de onde moravam anteriormente. 

Desde então, a comunidade vem se reorganizando para manutenção de sua subsistência neste 

novo espaço, devidoàs transformações sofridas em seu cotidiano, seus modos de vida, cultura 

e relações sociais. Desta forma, a pesquisa que apresento intitulada “Contribuições da 

Psicologia Sócio- Histórica para a compreensão das significações atribuídas ao processo de 

translocação e reassentamento: o caso da Comunidade Quilombola Marques (MG)” parte 

integrante da pesquisa supracitada.  

Ainda na apresentação dessa pesquisa, coloco algumas explanações sobe os 

motivos que levaram a realização da mesma, bem como aspectos das vivências pessoais e 

profissionais que corroboraram para esta escolha.  

Inicio esta explanação destacando que a realização deste estudo surgiu a partir do 

convite da orientadora, a Profa. Dra. Agnes Maria Gomes Murta, para colaborar com a 

pesquisa que vinha desenvolvendo. Este convite no primeiro momento soou como um desafio 

teórico e metodológico, pois, até então, apesar da busca pessoal e profissional constante por 

                                                           
3O processo histórico de resistência da comunidade Marques frente a construtora Queiroz Galvão, se deu a partir 

de 1999, ano em que se iniciaram segundo Marques (2012) os estudos de viabilidade e impacto sócio ambiental 

da PCH-Mucuri, e aprovado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) em 2004, mas que não 

situavam no estudo, a existência de nenhuma comunidade quilombola. Relatos dos próprios moradores 

demonstram a invasão demarcatória da empresa em suas propriedades. Considerando desde este período, 

passando pela luta por reconhecimento e judicial contra a empresa Queiroz Galvão e o ano de sua translocação e 

reassentamento em 2012, constam aproximadamente 15 anos de resistência, detalhes sobre esse processo serão 

descritos no decorrer texto. 
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um olhar mais crítico sobre as questões sociais enquanto profissional da área da Psicologia, 

não havia aprofundado teoricamente na Psicologia Sócio-Histórica. Assim, ter essa 

perspectiva como norteadora da pesquisa de mestrado foi considerada como grande 

possibilidade de aprimoramento do meu olhar e pensar.  

Vale ressaltar que, em minha trajetória profissional, sempre atuei no âmbito das 

políticas públicas, com forte identificação pessoal com o desenvolvimento de trabalhos com 

comunidades e grupos, os quais sempre me motivaram pelo aprimoramento profissional: 

desde minha formação, ainda enquanto estudante na Universidade Federal de São João Del-

Rei (UFSJ/ 2001-2005) participei de grupos de pesquisa e extensão (bolsista ou voluntária) na 

área da Psicologia Social em atividades com grupos e comunidades em vulnerabilidade social.  

Depois de formada, minha primeira atuação profissional entre os anos de 2005- 

2007, foi como técnica em Psicologia no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 

do município de Ladainha (MG). Neste contexto, muito me instigava um município que, além 

da pobreza, dispunha ao longo de seu território de muitas comunidades, que ao meu olhar 

ainda imaturo sobre o assunto, apresentavam características para se enquadrarem no modelo 

de comunidades remanescentes de quilombo, mas que até aquele período não haviam sido 

estudadas ou catalogadas, e por isso não se incluíam em programas sociais específicos e de 

direitos a eles devidos como, por exemplo, um CRAS Quilombola em zona rural, ou mesmo o 

pleito de suas terras. Neste período meu interesse pela questão quilombola se voltava para a 

compreensão do que vinha a ser um quilombo, e como eu, enquanto profissional da 

psicologia, poderia contribuir para a melhoria da realidade social dessas famílias. Em 2007-

2008, continuei atuando com comunidades também pelo CRAS na cidade de Teófilo Otoni 

(MG). 

Em agosto de 2008, ingressei na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri (UFVJM), onde atuo como psicóloga atendendo as demandas da comunidade 

acadêmica, além de diversas contribuições em projetos de extensão e pesquisa com a inserção 

da psicologia em comunidades. Dou destaque a um trabalho realizado juntamente com a 

Profa. Eva Aparecida Silva, do NEAB/UFVJM (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros) no qual, 

ano de 2010, tive a oportunidade de visitar as comunidades de Cama-Alta, Córrego Novo e 

São Julião, vizinhas à comunidade quilombola Marques (CQM), e pela primeira vez, mesmo 

que de forma superficial, pude ter acesso ao que vem a ser a “questão quilombola4” e as 

                                                           
4 Grifo meu. 
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dificuldades que estas comunidades vivenciam em seu processo de reconhecimento e luta pelo 

direito a permanência em seus territórios. Assim, levando em consideração todos estes 

aspectos, me propus a aceitar o convite e o desafio e desenvolver juntamente com a equipe 

este trabalho no mestrado Interdisciplinar em Saúde, Sociedade e Ambiente (SaSA).  

Conhecer sobre as comunidades quilombolas foi, não somente um desvelar de um 

universo novo, mas a certeza das contribuições que a psicologia pode oferecer para o 

conhecimento da realidade de um povo que por séculos esteve fora dos interesses de estudo, 

principalmente da própria psicologia.  

Neste sentido, reforça-se a relevância deste estudo para o meu aprimoramento 

profissional, pessoal e ampliação do conhecimento sobre a abordagem da Psicologia Sócio-

Histórica e suas contribuições para a compreensão da realidade vivenciada pela comunidade 

Marques, sua dinamicidade, sua construção histórica e social, bem como, os modos de vida, 

apropriação dos espaços e todo o conjunto de sentidos e significados atribuídos por eles sobre 

sua realidade Sócio-Histórica. Vale ressaltar também que, o tipo de pesquisa proposta, com 

suas técnicas de produção de informações e estratégia analítica escolhida é considerada como 

possibilidade de reflexão crítica da própria realidade vivenciada pelos sujeitos envolvidos na 

pesquisa, e quiçá, essas reflexões possam subsidiar futuras ações de reivindicações por seus 

direitos e consequentemente de transformações sociais. Assim, penso que além da relevância 

cientifica – produção de conhecimento acerca da temática – essa pesquisa apresenta também 

importante relevância social.  

Diante do exposto, uma vez que este estudo faz parte de um projeto, denominado 

aqui por projeto guarda-chuva5, minha contribuição foi o desenvolvimento do segundo 

objetivo do mesmo, qual seja: levantar, analisar e desvelar sentidos e significados atribuídos 

pelos moradores da Comunidade Quilombola Marques ao processo de translocação e 

reassentamento sofrido após a construção de uma Pequena Central Hidroelétrica em seu 

território.  

                                                           
5Projetos Integrados/“Guarda-Chuva” são aqueles projetos que se articulam e/ou se desdobram em outros 

(sub)projetos que são desenvolvidos em parceria: (1) com profissionais de outras instituições e/ou centros de 

pesquisa ou (2) com estudantes em formação nos cursos lato e stricto sensu. O coordenador/ proponente é 

necessariamente um docente ou técnico habilitado que possui vínculo funcional com a instituição proponente 

(UFRGS, s.d.). 
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Para finalizar essa introdução apresentarei de forma sintética a estrutura dada à 

pesquisa.  

A primeira seção deste estudo trata da revisão de literatura que busca discorrer 

sobre aspectos históricos acerca das comunidades quilombolas no Brasil, seu reconhecimento 

social,consolidação dos direitos dos remanescentes de quilombos e a importância da sua 

relação com os espaços geográficos que ocupam enquanto território identitários. Em seguida 

será dissertado sobre os impactos resultantes das construções de barragens hidrelétricas sobre 

os modos de vidas das comunidades atingidas, bem como do processo de translocação e 

reassentamento dessas comunidades. Ainda será discutido o processo histórico de constituição 

e consolidação da Comunidade Quilombola Marques. Também neste capítulo, cabe apresentar 

os pressupostos epistemológicos da Psicologia Sócio-Histórica e a categoria sentido e 

significado.  

Na segunda seção são apresentados os objetivos da pesquisa. Na terceira seção é 

apresentado o arcabouço teórico metodológico, que utilizo para fundamentar o estudo, onde é 

justificado e descrito o tipo de pesquisa, o local, as fontes de construção das informações, as 

técnicas e instrumentos de obtenção das informações. Ainda nesse capítulo apresento as 

considerações éticas e os procedimentos metodológicos com as etapas desenvolvidas.  

Na quarta seção é apresentada a estratégica analítica a ser utilizada, onde discorro 

sobre os fundamentos teóricos que fazem dos núcleos de significação bem mais que uma 

simples técnica de análise qualitativa.  

Na quinta seção são apresentadas as análises das informações, onde pretendo 

articular as discussões apresentadas na revisão da literatura às informações produzidas, 

tecendo assim minhas análises interpretativas.  

Na sexta seção são apresentadas as conclusões e considerações finais destacando-

se questões relativas aos sentidos e significados (Significações) atribuídos pela comunidade, 

seus impactos na comunidade ao processo de translocação e reassentamento. 

Na sétima seção são apresentadas as referências bibliográficas utilizadas e por fim 

são apresentados os apêndices produzidos neste trabalho. 
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1 REVISÃO DE LITERATURA  

 

Cada Homem vale pelo lugar onde está. O seu valor como produtor, consumidor, 

cidadão depende de sua localização no território [...]. A possibilidade de ser mais ou 

menos cidadão depende, em larga proporção, do ponto do território onde está. 

(SANTOS, 1987, p. 81). 

 

1.1 A questão Quilombola no Brasil: de Quilombos a Remanescentes  

 

A escravidão no Brasil foi abolida no ano de 1888, no entanto as questões sociais 

que a envolvem ainda são, até hoje, problema real que atinge mais da metade da população 

brasileira. Fomos um dos últimos países a acabar com o regime escravocrata, mas os impactos 

da escravidão são sentidos e vivenciados pela maioria excluída da população. Segundo 

Furtado et al. (2014), no Brasil concentra-se a maior porção de população negra das 

Américas, resquícios dos mais de três séculos de exploração das populações africanas que 

aqui chegaram escravizadas pelos portugueses. Mesmo após o fim da escravatura a lógica 

excludente, racista e preconceituosa se manteve inclusive nas propostas de governo até 

meados dos anos de 1930, com as políticas higienistas de embranquecimento do Brasil.  

Por séculos as comunidades negras se mobilizam no sentido da construção de uma 

rede de relações socioculturais, econômicas e políticas, como forma de enfrentamento das 

condições de explorações sociais em que viviam como é o caso do surgimento dos quilombos. 

Em sua origem africana, a palavra quilombo, advém das antigas tribos africanas, de onde 

eram traficados os escravos para o Brasil, sendo que o uso do termo significava naquele 

contexto a aliança entre bravos guerreiros tribais que, expulsos de suas linhagens originais se 

juntavam formando uma nova linhagem de grandes heróis (FURTADO et al., 2014).  

No Brasil colônia, o termo foi utilizado para definir, de forma geral, comunidades 

criadas por escravos fugidos e/ou libertos, que buscavam refúgio em locais longínquos e de 

difícil acesso. Há de se destacar que os antigos quilombos não eram compostos apenas por ex-

escravos e fugitivos, mas por diversas etnias que por características comuns de exclusão e 

pobreza, eram acolhidos e ao longo do tempo se aglutinavam como parte dessa composição 

(FURTADO et al., 2014). Nestes locais, viviam em regime de coletividade, podiam vivenciar 

de forma plena suas tradições religiosas e criavam um sistema próprio de defesa e resistência 
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contra qualquer tipo de ataque à comunidade (CALHEIROS e CORACIAR, 2010; 

FURTADO et al., 2014).  

Embora os quilombos representassem luta e resistência para os sujeitos que neles 

viviam, eram vistos, segundo as leis da época, como meliantes e desordeiros que deveriam ser 

punidos por seus atos. O legado da criminalidade e marginalidade se estendeu, ao longo dos 

séculos, aos seus descendentes levando essas comunidades a se fecharem em seu universo, 

tornando-as invisíveis ao olhar da sociedade e do Estado (MARQUES e GOMES, 2013; 

FREITAS et. al., 2011; FURTADO et al., 2014).  

Foi durante a abertura política ocorrida entre o final dos anos 1970 até 

promulgação da CF de 1988 que a questão quilombola passou a ser revista. Neste período, 

marcado pela busca da cidadania e revisão da nossa história, reapareceram movimentos que 

buscavam dar visibilidade às questões raciais. Silva et al. (2010) destacam dois movimentos 

que tinham como pauta reivindicações dos direitos das comunidades negras: o Movimento 

Negro Unificado (MNU) e a Comissão Nacional de Articulação dos Quilombos. Estes atores 

apoiados pela militância da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) foram os principais 

responsáveis pela criação do Artigo 68 do ADCT, da CF de 1988. O referido artigo reconhece 

como sujeitos de direito os remanescentes de quilombo, sendo responsabilidade de o Estado 

lhes conferir os títulos de suas propriedades.  

Uma vez alcançado o status de sujeitos de direito, representantes de diferentes 

campos (político, jurídico, acadêmico, social, etc.) passam a debater sobre a questão 

quilombola. As discussões foram compostas por questões relacionadas ao modo como essas 

comunidades se consolidaram e se mantiveram, à questão semântica do termo quilombo, à 

maneira pela qual deveria ser a efetiva inserção destes sujeitos ao usufruto dos bens e direitos 

garantidos, dentre outras (FREITAS et.al, 2011).  

Em relação à questão semântica, Leite (2000) e Murta (2013) referem-se que 

frente a pesquisas, relatórios técnicos e laudos antropológicos realizados em diversos 

contextos no território nacional, os quais descreviam realidades distintas do conceito de 

quilombo apontado pela historiografia clássica, ou seja, o “quilombo como área rural, local de 

refúgio de negros”, foi constatada a necessidade de uma redefinição conceitual. 

Diante desta constatação, em outubro de 1994, partindo de uma convocação do 

Ministério Público Federal, a Associação Brasileira de Antropologia se reuniu em um Grupo 

de Trabalho (GT) denominado “Terra de Quilombo” que amplia a concepção do termo 
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quilombo, substituindo-o pela conotação “remanescente de quilombo” (ALMEIDA, 2002; 

MARQUES 2009; MURTA, 2013), levando à ressemantização do termo. Desta forma, a 

palavra quilombo passa a representar:  

 

Uma comunidade que desenvolveu práticas de resistência para a manutenção e 

reprodução de seu modo de vida característico; sendo a identidade da mesma 

definida por uma referência histórica comum e com critérios próprios de 

pertencimento baseado, principalmente, no uso comum de um espaço territorial (O’ 

DWYER, 1995).  

 

Segundo Almeida (2002), com esta nova concepção o dinamismo social existente 

nas comunidades quilombolas de todo território nacional passou a ser reconhecido pelo 

Estado, o que levou muitas comunidades afrodescendentes a se auto definirem como 

quilombolas. Entretanto, somente no ano de 2003 com a edição do Decreto 4.887 é que o 

marco legal dado pela CF foi detalhado. A definição de comunidade quilombola é dada em 

seu artigo 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. § 1° Para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das 

comunidades dos quilombos será testada mediante auto definição da própria 

comunidade (BRASIL, 2003).  

 

O mesmo decreto, em seu artigo 3º, instituiu o Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária (INCRA) como o órgão responsável pelo processo de identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrusão, e titulação das terras ocupadas por 

remanescentes dos quilombos, cabendo à Fundação Cultural Palmares (FCP) o registro e a 

certificação das comunidades (BRASIL, 2003). Logo após este decreto a FCP criou o 

Cadastro Geral de Remanescentes de Comunidades de Quilombo, dando início ao processo de 

certificação das mesmas.  

De acordo com Silva et al. (2010) o processo administrativo para a emissão da 

certificação pela FCP, dá-se por decisão da própria comunidade, geralmente com apoio de 

organizações ligadas ao Movimento Quilombola, as quais devem encaminhar documentos que 
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registram a origem da comunidade, número de famílias, sua localização entre outros, além da 

declaração da própria comunidade se auto reconhecendo como remanescente de quilombo.  

O INCRA inicia seus procedimentos somente após a Certidão de Auto definição 

emitida pela FCP. A primeira fase é a elaboração do Relatório Técnico de Identificação e 

Delimitação (RTDI). Este relatório visa levantar informações cartográficas, fundiárias, agro 

econômicas, históricas, etnográficas, e antropológicas, realizadas em parceria com instituições 

públicas e privadas. Uma vez realizado o RTID, ocorre a publicação no Diário Oficial da 

Unidade Federativa onde se localiza a comunidade e a mesma tem o prazo de 90 dias para 

contestar, apresentando ao INCRA as provas pertinentes as quais serão julgadas. Esta etapa 

termina com a publicação de uma portaria de reconhecimento no Diário Oficial da União, 

reconhecendo os limites do território quilombola após demarcação. Em seguida começa o 

processo de delimitação, demarcação e desintrusão do território pleiteado, pois se faz 

necessárias em casos onde, no território demarcado, existam propriedades privadas as quais 

carecem da publicação de um decreto oficial de desapropriação das mesmas. A última etapa 

do processo é a titulação e o registro do território em nome da associação constituída 

legalmente, sendo outorgado pelo INCRA sem ônus financeiro, a qual é proibida a venda ou 

penhora deste território (INCRA, 2016).  

Segundo Valentim et al. (2010) e Lomba et al. (2014), durante o processo de 

reconhecimento legal, há paralelamente o processo em que as comunidades adquirem a 

identidade “remanescente”. Este processo é muitas vezes permeado por conflitos. Na CQM, 

cenário deste estudo, todas essas questões não se diferenciam. Trata-se de uma comunidade 

necessariamente agrícola que sobrevive de regime coletivo para sua subsistência. O sentido de 

coletividade atribuído pelos quilombolas está diretamente ligado ao cuidado com a terra e da 

própria divisão do trabalho, na lida com a terra, pensar que dela vem seu sustendo e vida e 

não formas de acumulação. Desta maneira, conhecer a história de constituição destas 

comunidades e qual sua dinâmica de ocupação da terra torna-se tão importante (COUTINHO, 

2015). 

Após explanação inicial, discutiremos abaixo sobre a constituição do território 

quilombola e sua intima ligação com o processo de construção de identidade. 
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1.1.1 Território quilombola e identidade 

 

Ao discutirmos a questão quilombola, torna-se relevante a compreensão da 

relação entre territorialidade e identidade na constituição dos territórios tradicionais 

quilombolas. Território e identidade estão intimamente imbricados, pois o processo de 

consolidação de um determinado território compõe, por sua vez, o processo de formações 

identitárias e a identidade produz os territórios, essa relação dialética se faz através de ações 

coletivas de reciprocidade entre os sujeitos, pois a territorialização, também é construção, 

movimento, no tempo e no espaço. “São relações entre os sujeitos com sua natureza. Essa 

relação é registrada pela memória, individual e coletiva, fruto e condição de saberes e 

conhecimentos” (MALCHER, 2006, p. 67).  

A apropriação6 do espaço e identificação com os territórios pelos sujeitos se dá 

através de processos simbólicos, cognitivos, afetivos e interativos e que transformam o espaço 

em lugares reconhecíveis plenos de significação. Tuan (1983) acrescenta que os lugares 

começam como espaço indiferenciado e transformam-se em lugar na medida em que as 

pessoas o conhecem e o dotam de valor a partir de suas experiências com o espaço. Desta 

forma apropriação do espaço tem um caráter temporal, que através da relação das pessoas 

com o espaço é o que permite sua transformação em lugar, assim o espaço ganha importância 

e sua identificação situa-se para além de seus limites físicos, situa-se nas vivências e 

atribuição de sentidos relacionados a ele.  

Dessa forma, a compreensão do processo apropriação do espaço nos territórios 

quilombolas, se faz da concepção da intima relação que tais comunidades têm com a terra, ou 

seja, sua relação identitária e de pertencimento ao lugar. Santos (2004, p.26) coloca 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”, 

assim o processo de ligação das comunidades está imbricado em suas relações com a 

natureza, sua inserção cultural em movimento dialético com as relações sociais em que estão 

inseridos. O vínculo estabelecido com o território pelas comunidades quilombolas se 

determina pela condição de sobrevivência física para os grupos, a terra se constitui como 

                                                           
6 A ideia de apropriação aqui colocada, se baseia na perspectiva da Psicologia sócio histórica, e está ligada aos 

processos de internalização abordados por Vigostki (2009) enquanto fenômeno histórico-dialético, em que o 

indivíduo através da ação mediada pelos signos culturais, apreende a realidade, sua cultura e práticas sociais, o 

que lhe permite se conceber como sujeito e apropriar-se de sua história por meio da linguagem e da ação. 

Maiores esclarecimentos sobre a Psicologia Sócio-Histórica serão abordados no item 1.4 
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instrumento relevante à afirmação da identidade da comunidade e, portanto, não é pensada 

como propriedade individual, mas como apropriação comum ao grupo. Nesse sentido, o 

regime de uso comum permitiu a consolidação do território étnico e representa fator 

fundamental de identidade cultural e coesão social (NAHUM e MALCHER, 2010).  

De acordo com Ciampa (1990, p. 128-135) a concepção de identidade deve ser 

pensada não como algo estático, fechada em si mesma, mas enquanto movimento, enquanto 

“metamorfose”, como construção histórica, social e dialética, o que implica segundo Ponte, 

Bonfim e Pascual (2009) que os sujeitos ao se identificarem com os lugares nesta perspectiva, 

estão emconstante transformação e contradição, em processo, os quais de forma ativa estão 

em constante apropriação e significação de si, do outro e dos lugares. Bossé (2004) acrescenta 

que identidade se apresenta de maneira interna e externa aos sujeitos, através de práticas 

simbólicas e discursivas. Assim, ao se apropriarem dos espaços físicos, de sua cultura, 

história e tradições, as comunidades quilombolas atribuem significados ao território e os 

transforma em lugares simbólicos, se reconhecem enquanto alteridade e enquanto 

pertencentes ao território. 

Uma vez que a concepção de território se faz a partir da apropriação simbólica e 

cultural dos espaços geográficos pelos sujeitos denota, portanto, que o território se materializa 

enquanto lugar também simbólico e identitário. Deste modo, a constituição do território para 

as comunidades quilombolas se traduz pela condição simbólica e material, ou seja,enquanto 

“território étnico” como colocado por Gonçalves (2007, p. 230), que ao longo do tempo, 

assegura a essas populações o sentimento de pertencimento ao lugar e ao grupo, reafirmando 

inclusive a posse coletiva da terra e o seu desenvolvimento através das formas solidárias de 

apropriação. A identidade étnica segundo Malcher (2010) se dá através do sentimento de 

pertencimento para um determinado grupo e no caso, dos quilombos, esse sentimento está 

atrelado ao território em que vivem, ou seja, o território se configura para além de um mero 

aglomerado de espaços geográficos, é local de trabalho, moradia, circulação, lazer, vivências 

e comunhão. 

Por outro lado, temos que o processo histórico de constituição dos quilombos, 

esteve sempre atrelado ao processo de exclusão, luta, resistência e conflitos 

fundiários.Concordamos com Santos(2005) quando afirma que os espaços geográficos devem 

ser pensados enquanto território usado, territórios de todos que se produz enquanto categoria 

essencial para se pensar a atualidade, pois o uso deste se faz através das dinâmicas sociais 

com os lugares, espaços primordiais de solidariedade. Para Santos (2005, p. 182), no mundo 
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globalizado ao pensar o território tem-se como premissa “pensar a ordem mundial que 

relaciona o global e o local”, em que nos territórios e nos lugares perpassam a marca histórica 

da resistência aos processos perversos de imposição do mundo sobre estes lugares. Neste 

sentido, os quilombos através dos laços de solidariedade, se posicionaram historicamente se 

reafirmando enquanto coletivo na luta para manutenção de seus modos de vida, cultura e 

território, diretamente ligados ao campo étnico que ao mesmo tempo se define no âmbito das 

lutas sociais e políticas.  

Ao se discutir sobre território e identidade quilombola no Brasil, remonta-se não 

somente aos conflitos e problemas sociais gerados em decorrência da formação territorial 

brasileira, pautada nos processo de exclusão dessas comunidades imposta pelo capitalismo, 

mas também pela consolidação da luta histórica destas comunidades pela reafirmação de sua 

identidade, sua história, de seu reconhecimento social e direito ao usufruto da terra enquanto 

bem compartilhado socialmente ao longo de sua constituição. 

Após discorrer sobre a formação dos territórios quilombolas e suas relações 

identitárias com a terra, passemos agora para uma temática, que no caso deste estudo, se faz 

necessária para a compreensão dos complexos aspectos sociais, políticos e econômicos 

envolvidos na construção de empreendimentos no setor elétrico, seus impactos e 

desdobramentos sobre o meio ambiente e a sobrevida das populações atingidas por barragens, 

como a comunidade quilombola foco deste estudo. 

 

1.2 A Construção das Hidrelétricas no Brasil e os seus impactos  

 

As barragens ao longo dos tempos foram concebidas como estruturas básicas para, 

a realização das atividades agrícolas, abastecimento de água entre outros. A partir da 

Revolução Industrial, com o desenvolvimento do capitalismo, houve também um aumento 

crescente do uso da energia em diversos setores, com necessidades ainda maiores de geração 

de energia (BENICÀ, 2011). Neste sentido, Bregagnoli (2013) afirma que para subsidiar o 

uso da eletricidade nos centros urbanos e principalmente na produção, como forma de 

manutenção do modelo capitalista, diversos tipos de geração de energia foram desenvolvidos, 

sejapor meio de queima de combustíveis, como os gases e óleos naturais, a força dos ventos 

ou mesmo através da potência da água, no entanto esta última passou a ser a mais utilizada.  
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Mas foi a partir da Segunda Guerra Mundial que o setor de energia elétrica teve 

grande impulso no mundo. Devido a dificuldade de importação de carvão e derivados do 

petróleo, surgiu a necessidade de construir cada vez mais usinas hidrelétricas (SOARES, 

FROËHILCH e MARQUES, 2007). Nesse ínterim, estas fontes, pelas suas capacidades de 

gerarem energia, concebida pelo sistema econômico como forte exemplo de desenvolvimento 

tecnológico, passaram a entrar no rol dos interesses políticos, econômicos e tecnológicos tanto 

de governos quanto de agências financiadoras e empresas construtoras. Em países onde os 

recursos hídricos favorecem o aproveitamento do potencial hidroenergético, como no Brasil, 

estasopções se tornaram matrizes condutoras das atividadesno setor energético (BENICA, 

2011; BREGAGNOLLI, 2013).  

Segundo Soares, Froëhilch e Marques (2007) o Brasil é um dos países em 

desenvolvimento que mais investiu em grandes projetos de geração de energia e usinas 

hidrelétricas. Com o crescimento da demanda de energia elétrica, a partir de 1950, o país 

ampliou o número de construções de usinas, registrando o total de 21 barragens, sendo que 

nas décadas posteriores o setor de energia elétrica, em contínua ampliação, catalogou mais de 

66 barragens hidrelétricas entre os anos de 1960 e 1980. Benicá (2011) acrescenta que nesse 

período, o Estado era o maior empreendedor dos projetos de desenvolvimento, com políticas 

de característica centralizadora, autoritária e voltada para os interesses do capital 

transnacional.  

Na década de 1970, segundo Costa (1990) o setor elétrico impulsionou seu 

crescimento com investimentos os quais supunha-se que resultariam em retornos 

significativos para as principais economias capitalistas, contando com a participação direta de 

24 grupos industriais e financeiros. Tais investimentos gerariam progresso econômico, ainda 

que, seu propósito se caracterizasse como antissociais e antinacionais por causar dependência 

econômica e tecnológica às economias nacionais associadas.  

No entanto, este modelo energético estatal7 do país trouxe graves problemas assim 

como aponta Benicá (2011):  

O Modelo Estatal de Energia promoveu a ocupação violenta de territórios; gerou 

sérios impactos ambientais; praticou graves agressões culturais e físicas contra as 

                                                           
7De acordo com Benicá (2011) a história do setor energético no Brasil pode se dividir em quatro fases principais 

(I) da proclamação da República (1889) à Revolução de 1930, de economia primário-exportadora baseada em 

fontes vegetais; (II) de 1930 a 1945 – processo de industrialização do país e criação do primeiro Código das 

Águas (Decreto 24.643/1934), definindo como propriedade da União as quedas d’água; (III) de 1945 até final 

dos anos 80, fase de intervenção direta do Estado sobre o setor energético. (IV) de 1990 aos dias atuais 

ampliação das hidrelétricas e fortalecimento do modelo neoliberal. 
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populações tradicionais; ampliou o êxodo Rural e subsequente marginalização social 

nas periferias das cidades. Tudo em nome do Progresso da Nação! (BENICÀ, 2011, 

p. 30).  

 

Essa visão ainda vigora até hoje, mesmo com algumas mudanças no sistema 

jurídico formal que redefine o direito sobre o usufruto das águas e a construção das barragens 

e seus impactos.  

A partir da década de 1990, inaugurou-se uma nova fase no modelo econômico 

brasileiro e principalmente no setor energético, o qual se estende aos dias atuais, corporificado 

pelo Plano Nacional de Energia Elétrica, prevendo a construção de grandes hidrelétricas com 

reafirmação do modelo neoliberal e privatização do setor elétrico (ALVES et.al., 2009; 

BENICÁ, 2011). É importante ressaltar que até 1993, segundo Gonçalves Junior (2007), o 

preço da eletricidade era único em todo o território brasileiro e as empresas de distribuição de 

energia eram nacionais.  

Desde então, com o sistema de privatização como modelo energético atual no 

Brasil, o Estado opera como um agente financiador da construção das hidrelétricas através do 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a energia é controlada 

por um pequeno grupo de empresas transnacionais, com apropriação privada de vastos 

territórios, florestas, rios, além de gerarem desemprego e altas tarifas de usufruto da luz 

elétrica (BENICÁ, 2011; GONÇALVES JUNIOR, 2007).  

Quanto a isso, Gilberto Cervinski, integrante da Coordenação do Movimento dos 

Atingidos por Barragens (MAB) em 2013 afirma que: 

O atual modelo energético, de padrão e herança autoritária, tecnocrática e neoliberal 

está a serviço das corporações transnacionais e seu modelo de desenvolvimento. O 

bem público serve aos interesses de uma minoria, com predomínio do setor 

financeiro e seus mecanismos. Esse modelo afeta enormemente as populações, na 

cidade e no campo, além de precarizar o trabalho no setor (terceirização), violar 

direitos das populações atingidas e superexplorar os trabalhadores das obras, repassa 

toda conta às residências e produz impactos socioambientais no nível local, regional 

e até internacional (CERVINSKI, 2013).8 

 

Segundo o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB, 2008) diversos outros 

problemas são trazidos por esse modelo energético, como o aumento do preço dos alimentos, 

mudança na função social da agricultura, que ao invés de produzir alimentos passam a 

produzir energia, controle dos rios para construção de hidrelétricas. O custo da energia 

                                                           
8 Texto na íntegra está disponível em:  http://www.mabnacional.org.br/noticia/atual-modelo-energ-ticobrasileiro. 
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consumida no Brasil é uma das mais altas do mundo, avanço das multinacionais sobre as 

terras para produção de agronegócio, energia, entre outros.  

Se de um lado temos que a construção de barragens se justifica pelo 

desenvolvimento a partir da oferta de energia elétrica, impulso à produção de alimentos e 

produtos agrícolas através das irrigações, o controle de enchentes, criação de hidrovias com 

facilitação de acesso às populações ribeirinhas, ou mesmo sendo considerado como produto 

energético, de acordo com o relatório final da Comissão Especial dos atingidos por barragens, 

do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (CDDPH)9 de 2011, as barragens são 

alvo de fortes críticas por causar danos ambientais e mudanças sociais negativas, como:  

A inundação de terras férteis, a destruição de florestas e de patrimônio genético, o 

alagamento de cidades e infraestruturas, o deslocamento compulsório de pessoas, a 

degradação das condições de reprodução sociocultural de populações tradicionais. 

Igualmente grande tem sido a controvérsia acerca da distribuição dos custos e 

benefícios destes empreendimentos, embora quase todos reconheçam que as regiões 

de implantação normalmente arcam com os custos dos impactos sociais e ambientais 

negativos, e que os benefícios muitas vezes concentram-se nas grandes cidades e 

regiões mais desenvolvidas (Relatório da CDDPH, 2011, p. 18).  

 

A questão dos impactos sociais e ambientais de barragens, desde a segunda 

metade da década de 1980, se constituiu um tema recorrente e de relevância no debate 

internacional e nacional, em que governos e agências nacionais de cooperação, agências 

multilaterais, instituições financeiras, organizações empresariais e profissionais, nacionais e 

internacionais, organizações não governamentais (ONG’s) ambientais e de defesa dos direitos 

humanos, movimentos sociais, centros de pesquisa têm produzido um grande rol de 

conhecimentos, análises e propostas. (CDDHP, 2011).  

Em 1986, por pressão dos movimentos sociais e ambientais diante das demandas 

cada vez mais gritantes, foi criado e o Conselho Consultivo de Meio Ambiente da Eletrobrás 

(CCMA). Paralelamente, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) o qual editou 

a Resolução nº 01/86, que regulamentou a obrigatoriedade de realização de Estudos de 

Impacto Ambiental (EIAs) e Relatórios de Impacto ambiental (RIMAs) para fins de 

licenciamento ambiental, estabelecida pela Lei 6.938, de 31/8/81 que cria a Política Nacional 

                                                           
9 O CDDPH (Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana) é o órgão do Estado brasileiro, equivalente a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos (da OEA – Organização dos Estados Americanos) e a Comissão 

de Direitos Humanos da ONU e que atualmente se denomina Conselho Nacional dos Direitos Humanos. O 

conselho foi criado pela Lei Federal 4.319, de 16 de março de 1964, e tem competência para receber 

representações com denúncias de violações dos direitos da pessoa humana no Brasil. Reunido em Campo Grande 

(MS), no dia 22/11/2011, o CDDPH aprovou o relatório da Comissão Especial que analisou, durante 4 anos, 

denúncias de violações de direitos humanos no processo de implantação de barragens no Brasil. 
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do Meio Ambiente(PNMA) e tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana (ALVES et al., 2009; BRASIL, 1981; CONAMA, 1986; MAB, 

2012).  

Trata-se portanto, de um avanço em termos jurídicos voltado para a questão 

ambiental e seus impactos, mas ainda assim verifica-seum uso arbitrário destes instrumentos 

no que diz respeito da real avaliação dos problemas socioambientais que tais 

empreendimentos trazem para o meio ambiente e a vida das pessoas. Na realidade, o que 

ocorre é uso inapropriado dos dispositivos legais, em benefício do próprio empreendimento. 

Segundo Zucarelli (2011), o modelo de flexibilização utilizado pelo Estado para facilitar e 

mediar a construção de hidrelétricas fazem dos processos de licenciamento ambiental 

(medidas mitigatórias10, Termos de Ajustamentos de Conduta, EIA/RIMA, audiências 

públicas etc.), cuja proposta de progresso acaba por estimular práticas para o não 

cumprimento da lei ambiental e dos direitos humanos. Segundo Zucarelli (2011), o uso de tais 

instrumentos na prática, são desiguais e assimétricos, pois os interesses envolvidos são 

diferenciados, o que carece neste sentido de aprimoramento técnico e jurídico para 

reafirmação da necessidade do uso adequados destes instrumentos avaliativos tão importantes 

na defesa dos direitos ambientais e da pessoa humana.  

Vale ressaltar, que sendo de interesse da empresa, esta responsabiliza-se por todo 

processo de licenciamento, definindo o levantamento físico, áreas que serão alagadas e quem 

serão os atingidos. Os processos são demorados, envolvem vários atores, idas e vindas aos 

tribunais e os afetados são em sua maioria famílias desprovidas de recursos financeiros para 

enfrentamento destes processos (BENICÁ, 2011).  

Neste sentido o relatório da CDDPH (2011) apontou a omissão nestes estudos das 

especificidades socioeconômicas e culturais dos grupos familiares atingidos: 

 

As deficiências dos estudos ambientais têm sido reiteradamente assinaladas na 

literatura científica e em relatórios de órgãos governamentais e agências 

multilaterais. Os estudos desconhecem, omitem, ou mesmo sonegam informações 

relevantes sobre os processos sociais complexos que são afetados pelo 

planejamento, implantação e operação de barragens. A realidade complexa das 

                                                           
10Medidas mitigadoras são ações tomadas pelo empreendedor com o objetivo de minimizar ou eliminar eventos 

adversos que se apresentam com potencial para causar impactos ambientais adversos ao meio natural. 



34 
 

populações atingidas é simplificada, assim como suas relações com as bases físicas e 

bióticas que constituem seu meio ambiente (CDDPH, 2011, p.14). 

 

Em relação a este modelo de desenvolvimento/progresso capitalista de aliança 

entre o Estado e a propriedade privada, reproduzidos no processo de produção energética, 

Benincá (2011, p. 45) em uma análise crítica ao modelo capitalista coloca que sua estrutura é 

violenta e se alimenta pelos mecanismos de exclusão, “trata-se de uma violência sistêmica 

que incide sobre os indivíduos, atomizando-os e entregando-os sobre a própria sorte”. Para o 

autor, em se tratando dos empreendimentos hidrelétricos de construção das barragens essa 

violência se materializa através da ação de empresas, de órgãos governamentais, da polícia e 

até do exército que atuam no processo para desobstruírem qualquer empecilho ao uso da área 

para o empreendimento.  

Segundo Souza (2010), em 2010 o MAB apontava que a quantidade de pessoas 

afetadas pelo fenômeno de expansão das hidrelétricas era cerca de um milhão, e o agravante é 

que cerca de 70% nunca teria recebido ajuda ou proteção para lidar com os impactos. A 

previsão era que a população de deslocados aumentaria muito nos próximos anos, em 

decorrência dos novos projetos de hidrelétricas que estavam em andamento, e acreditava-se 

que cerca de 100 mil famílias poderiam sofrer os efeitos desses empreendimentos até o ano de 

2014.  

Neste sentido, segundo Zen (2005), atentos à configuração do setor energético e 

sua expansão, o MAB considera a construção das hidrelétricas como ditatorial, com práticas 

impositivas do Estado e das empresas como: irregularidades e fraudes nos processos de 

licenciamentos expropriação violenta, destruição, queima de casas, espancamentos, prisões e 

aos atingidos que resistem na defesa de seus direitos são considerados como criminosos.  

Essas práticas violentas no processo de construção das hidrelétricas se 

reproduzem diante de uma interpretação equivocada e conveniente por parte das empresas, 

com o aval da máquina estatal, ao utilizarem um conceito patrimonialista do que vem a ser de 

fato os considerados “atingidos”11. Essa interpretação é excludente por não considerar sujeitos 

de direito todos aqueles que não possuírem documentação comprobatória de propriedade 

privada como posseiros, meeiros, sem terras, entre outros, mas que fazem da terra seu meio de 

subsistência (BENICÀ, 2011; ZEN, 2005; ZUCARELLI, 2011).   

                                                           
11Grifo meu. 
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No entanto, independente de se ter propriedade regulamentada ou não de suas 

terras nos moldes jurídicos formais, os impactos e perdas incidem sobre indivíduos, famílias, 

comunidades, grupos sociais específicos, interferindo diretamente em seus meios e modos de 

vida material, além do comprometimento de suas tradições culturais, laços e redes sociais, 

locais considerados de valor simbólico e religioso, conformando um conjunto de perdas que 

se pode designar como perdas imateriais ou intangíveis (CDDPH, 2011; ROTHMAN, 2004; 

SOARES, FROËHLICH e MARQUES, 2005; ZUCARELLI, 2011). 

 

1.2.1 Impactos do processo de Translocação e Reassentamento   

 

A construção de Barragens traz a tona uma discussão não apenas econômica, mas 

também de cunho sócio-ambiental, pois interfere diretamente na biodiversidade dos locais 

atingidos pelos empreendimentos como também nos espaços e lugares sociais, culturais e 

históricos dos conjuntos humanos que vivem nestes locais. Em sua maioria no que diz 

respeito aos impactos sobre a vida das pessoas nem sempre são devidamente mensurados e 

reparados (BENICÁ, 2011; BREGAGNOLI, 2013).  

O que se observa em relação aos sujeitos atingidos, segundo a CDDPH (2011) que 

a perda de suas propriedades e locais de moradia não éo único impacto resultante, mas 

também a perda de recursos ou acesso a recursos; perda de fontes de renda ou meios de 

sustento, se as pessoas afetadas têm que se retirar ou não para outra localização; há casos em 

ocorre a restrição de acesso dos sujeitos à parques legalmente designados e áreas de proteção 

o que pode resultar em impactos adversos nos sustentos das pessoas deslocadas.  

No que tange aos processos de reassentamento, como medidas mitigatórias, 

segundo Soares, Froëhlich e Marques (2007), os resultados das experiências vivenciadas, 

tanto no Brasil quanto em outros países, mostram que mudanças compulsórias como o caso de 

famílias reassentadas, em sua maioria são produtoras de processos traumáticos, geradores de 

crises de identidades nas populações envolvidas, uma vez que, por sua própria vontade, não 

foi uma escolha a situação migratória. Tais mudanças de território, para os autores, 

“desarticulam as redes de relações sociais baseadas na vizinhança e nos laços familiares, e que 

conformam um marco vital para muitas das pessoas e famílias atingidas” (ROTHMAN, 2004 

apud SOARES; FROËHLICH; MARQUES, 2007 p. 3). 
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A construção das barragens ocasiona às populações atingidas, segundo Reis:   

 

[...] uma verdadeira reordenação territorial, exigindo a remoção compulsória das 

populações, causando não somente a perda de identidade coletiva decorrente da 

perda da propriedade rural e dos padrões de organização social, como relações de 

parentesco, amizade e comunidade, construída pelos moradores, assim como a 

história de vida pessoal de cada um, sendo intransferível e impossível de ser refeita 

da mesma forma em outro lugar (REIS, 2007, p.474). 

 

No processo migratório, como nos casos dos reassentamentos, um novo 

posicionamento é exigido das comunidades diante da ocupação dos novos espaços, das 

relações sociais e dos modos de vida, dantes cotidianos. Segundo Martins (1998) os atingidos 

procuram recompor os laços de sociabilidades rompidas, se adaptar ao novo ambiente, se 

reorganizar socialmente.     

De acordo com Heller (2014) é no cotidiano que se realizam as atividades 

relativas à vida, onde se expressa sua realidade enquanto homem, pois se trata da realização 

dos afazeres diários, da repetição das atividades vitais, do desenvolvimento das emoções. 

Movida por preocupações,  a pessoa organiza seu dia-a-dia, criando uma rede de relações que 

a influência. É onde todos estão mergulhados com todos os aspectos de seu ser, com toda sua 

individualidade contida na sua personalidade. É no cotidiano que entram em funcionamento 

todos os seus sentidos de ser humano, todas as suas capacidades intelectuais, suas habilidades 

manipulativas, seus sentimentos, paixões, ideias, ideologias, que fazem parte da vida 

cotidiana juntamente com o trabalho, o descanso e o lazer. 

Neste sentido, nos processos de reassentamento há mudanças significativas no 

modo de vida desta população, e principalmente no seu cotidiano, em que as pessoas realizam 

suas atividades ao longo de um tempo, com responsabilidades que atingem a sua própria 

subsistência e do coletivo ao qual pertencem. Marques (2005) coloca que nos projetos de 

reassentamento resultantes de deslocamento compulsório, normalmente subestima-se o 

impacto das mudanças no principal componente do sistema, os sujeitos. Elas não devem ser 

simplesmente transferidas de um local para outro, religadas, reconfiguradas e continuar 

produzindo repentinamente:    

 

Estas pessoas devem ser preparadas para o processo de mudança, uma vez que toda 

a rotina de trabalho, produção e relações interpessoais, com as quais estão 

acostumadas, pode ser radicalmente mudada. As pessoas tendem a se apegar às suas 
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rotinas, onde a mudança pode trazer conflito e resistência, uma vez que se está 

mexendo com estruturas subjetivas e de poder preexistentes (MARQUES, 2005, p. 

25). 

 

Assim, deve-se observar que cada sujeito se apropria de um lugar de forma 

diferenciada, dependendo, portanto, de modelos culturais, sociais, estilo de vida, gênero, 

idade entre outros. De acordo com Gonçalves (2007), os processos de apropriação são 

bastante complexos e possuem características essenciais como comportamentos de ação 

transformadora, de identificação com o lugar, com o espaço e envolvem processos afetivos, 

cognitivos e interativos.   

No caso de comunidades tradicionais este processo migratório é dolorido e 

extremamente sofrido, pois elas mantêm com a natureza e com seu território uma ligação 

afetiva muito profunda, quase impossível de quantificar e qualificar a totalidade dos impactos. 

São heranças culturais, sociais e afetivas com a terra, passada de gerações a gerações e que 

diante do processo de reassentamento se vêem obrigadas a recomeçar a sua vida (ARCARO e 

GONÇALVES, 2012; BENICÁ, 2011; SANTOS e SIBEN, 2014).   

Vale ressaltar que, o processo migratório para comunidades rurais atingidas por 

barragens possui uma característica peculiar, que segundo Arcaro e Gonçalves (2010) ao 

citarem Martins (1998, p. 31) diz tratar-se de um “componente do processo de expropriação, 

desenraizamento e proletarização do camponês”, em que se rompe com seu universo de 

relações interpessoais para se estabelecer relações “contratuais”. Desta forma, os atingidos 

buscam refazer os laços sociais as vezes rompidos e se adaptarem ao novo ambiente, se 

reorganizarem socialmente e coletivamente.   

Após esse passeio dialógico e reflexivo sobre a questão quilombola e como é o 

funcionamento do setor energético e os impactos de seus empreendimentos, em continuidade, 

será apresenta-se a seguir um pouco do processo histórico de consolidação da CQM, a 

chegada do empreendimento na região e seus desdobramentos. 

 

1.3 Comunidade Quilombola Marques: do Jequitinhonha ao Mucuri   

 

Dissertar sobre a Comunidade Marques é antes de tudo retratar uma história de 

lutas por direitos de apropriação/permanência em seu território, ao reconhecimento social de 
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suas raízes e da manutenção da convivência comunitária. Para além de uma definição 

meramente geográfica ou uma descrição simplista, falar sobre “Os Marques”, como assim se 

denominam, é necessário fazer um passeio histórico social de suas origens, situando inclusive 

o processo de ocupação do próprio Vale do Mucuri e de sua intrínseca relação com o Vale do 

Jequitinhonha.  

Situada a 54 km da cidade de Carlos Chagas, pertencente ao distrito de 

Conselheiro Pena, a CQM é uma pequena comunidade de apenas 9 famílias, que compõem 

juntamente com outras comunidades remanescentes uma região denominada São Julião, nome 

advindo por sua localização no entorno do Córrego São Julião, médio Mucuri e demarcador 

das divisões entre os municípios de Carlos Chagas e Teófilo Otoni, o acesso a comunidade é 

por estrada de chão e sua característica geográfica, é composta por morros, vegetação rasteira 

(pasto), pequenos lagos e lajedos e um pequeno residual de Mata Atlântica. 

Essa região tem um mesmo histórico de povoamento que retrata o período de 

posseamento das terras do nordeste mineiro e o extremo sul da Bahia em seu processo de 

ocupação. De acordo com o documento oficial do Centro de Documentação Eloy Ferreira da 

Silva (CEDEFES)12, toda a região do Baixo Jequitinhonha e do Vale do Mucuri, era formada 

por uma extensa área de Mata Atlântica de denso porte, composta por uma fauna vasta de 

animais e um grande número de comunidades indígenas de diversas etnias. A ocupação deste 

território teve início em meados do século XIX, com o estímulo da coroa portuguesa às 

políticas de colonização européia, impulsionando a criação de colônias militares e imigrantes 

europeus, com prioridade os grupos alemães na região de Urucu (atual Carlos Chagas) e 

antiga Filadélfia (Teófilo Otoni).   

Esta ocupação travou verdadeira guerra contra os índios. Ao final do século XIX, 

segundo o CEDEFES (2008), os primeiros quilombos dessa região se formaram a partir da 

migração de grupos de negros libertos ou fugidos das fazendas do Médio Jequitinhonha e Alto 

Mucuri, ou mesmo por fuga da seca que assolou o Jequitinhonha nesse período.   

                                                           
12 Pelos relatos obtidos junto às comunidades [...] alguns vieram da região do Jequitinhonha, fugindo da seca, 

outros passaram pela experiência da guerra do Paraguai e, durante alguns anos, teriam convivido com os 

indígenas Botocudos. Nas primeiras décadas do século XX, novas levas de imigrantes chegaram e, com o plantio 

do café, a região passou por um período de prosperidade, logo encerrado com a crise de 1930. Achegada do café 

acarretou a ocupação da região por grandes fazendeiros, a destruição das matas e o massacre dos indígenas. Hoje 

o território do Mucuri está coberto por pastagem e gado” CEDEFES (2008). 
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De acordo com falas dos próprios moradores mais antigos, que através dos causos 

e contos relatam os grandes conflitos entre posseiros13 e fazendeiros pelo direito a posse da 

terra, bem como das dificuldades na busca de melhores condições de sobrevivências de seus 

antecessores: “Os Marques” são descendentes do posseiro fundador do território, Sr. 

Marcosde Souza Franco e de sua família de migrantes advindos da cidade de Jequitinhonha 

(antigo Arraial de São Miguel) em busca de terra para produção de sua subsistência, após 

longo período de seca e estiagem na região que dantes moravam14. Se deslocou com todos os 

seus poucos pertences, se embreando no meio da mata fechada, cortando e fazendo o caminho 

por onde percorriam, enfrentado animais silvestre (onças e surucucus), em meados de 1920, 

sendo que:    

 

A história da terra e das gerações que se sucederam é indissociáveis [...] focalizando 

a origem dos dois núcleos principais de descendente que permaneceram no lugar da 

posse original. Estes dois núcleos estão hoje separados, espacial e politicamente 

(MARQUES, 2012, p. 65). 

 

Juntamente ao Fundador da posse vieram alguns dos seus 10 filhos e duas outras 

famílias de co-parentes: os Almeidas e os Alves dos Santos. Por situações socioeconômicas 

distintas, ao longo do tempo, parte da família dos Marcos tornou-se agregada dos Almeidas, 

pois no período da migração, estes vieram com uma pequena quantia em dinheiro o que lhes 

facilitou não apenas a posse da terra, como a aquisição de novas terras e recursos para 

investimento na produção agrícola, diferentemente da família do fundador que dantes também 

eram agregados em fazendas da região de onde vieram. Segundo Marques (2012), ao longo da 

história dos descendentes da família de Marcos, a relação com o território sempre foi marcada 

por situações de submissão patronal, vendas arbitrárias da terra, confrontos entre extremistas e 

ameaças de fazendeiros.    

                                                           
13 Faz-se aqui uma diferenciação os termos posseiros e agregados. O uso do termo Posseiro, o qual se repetirá ao 

longo do texto diz-se do sujeito que segundo Alcir Gursen de Miranda, que diz ser a figura do posseiro 

reconhecida historicamente e está presente no ordenamento jurídico brasileiro. Para ele é quem de alguma forma 

está em uma área de terra e lhe tem a posse: "É todo trabalhador rural que, independente de justo título e boa fé, 

apossa-se de imóvel rural, público ou privado, tornando-o produtivo com seu trabalho, e nele tendo sua morada 

habitual"(MIRANDA,1988, p.11) “O agregado, por sua vez, é o trabalhador rural que, com sua família, vive nas 

terras de outrem, com o direito de praticar a cultura de subsistência, mas com a obrigação de prestar serviços ao 

proprietário da terra”. (MIRANDA, 1988, p.8). 
14 MARQUES (2012, p.65): “ A terra tem origem em uma posse, que foi aberta em área de mata na região de 

São Julião pelas mãos do ancestral Marcos, nos anos de 1920”. 
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Nas histórias trazidas e relatos do Sr. Bel (Licindo de Souza Marques)15, neto e 

mais antigo descente vivo do fundador, apontam vários fatores que impulsionaram a tomada 

de decisão das famílias pela saída do Arraial de São Miguel para desbravar as terras no Vale 

do Mucuri, desde as péssimas condições de sobrevivência à própria expulsão dos agregados 

pelos fazendeiros. No entanto, segundo Marques (2012) o principal motivo desta migração, se 

deu pela forte seca que assolou todo o Vale do Jequitinhonha no início da década 1920 e que 

rondavam notícias na região sobre terras férteis e consideradas terras sem donos na região do 

entorno do rio Mucuri. Este período relatado pelo quilombola coincide com o período de 

grande dizimação de comunidades indígenas que viviam nestas terras, incentivado pelo 

governo como forma de povoar o nordeste mineiro, facilitando o escoamento e o transito 

daregião mineradora às costas do Atlântico, que era dificultada pelas comunidades indígenas 

desta região consideradas ariscas e enfrentadoras16. No entanto, no caso dos Marcos a história 

de contos e relatos de moradores mais antigos apresenta as dificuldades do posseamento, mas 

também de boas relações entre índios e migrantes: 

 

“[...] Minha avó dizia assim né: que tinha um ano que não chovia, Jequitinhonha 

secou de fora a fora, ficou aqueles poço. Naquela época o que tinha era sol e fogo 

queimando as matas e não tinha mangue, os fazendeiros correram com eles. Então, 

aqui nessa região de Pavão, Carlos Chagas, isso aqui era mata pura, só tinha índio e 

ali onde é o Mucuri onde tem a barragem, eles bateram um facão de lá de Pavão até 

chegou no Cerqueiro de foice e machado. Chegou aí e contou a dedo os índios e aí 

osíndio deram para eles essa posse. Então aí criou, como diz o povo, essa 

descendência de Marco. Aí eles ficaram muito tempo ali para cá do Pavão onde tem 

uma pedra, aí eles vieram abrindo uns traçadinhos, só mesmo de calcário da 

carcunda de cabaça d'água, esteira para poder dormir né. Aí quando chegou aqui 

aonde nós morávamos, aí eles acamparam, eram  em três: era meu pai, meu avô e 

minha avó. Aí minha mãe ficou lá, aí quando eles abrindo um sitiozinho assim na 

mata, aí eles fizeram um barraco e foi buscar as famílias, e como foi né... Mas, ai 

dentro da mata, mas o bicho que tinha era onça e surucucu. E pra a senhora ver essas 

portas assim, quando era noite, era marrada de pau, era marrada assim... de cipó. 

Porque se deixasse aberta, a onça comia nós [...]”17 

 

No período da vinda da família Marques para a região do Vale de São Julião, não 

somente haviam os nativos, como também colônias de estrangeiros que também incentivados 

pela ocupação das terras, já residiam na região e consolidavam suas fazendas cafeeiras. 

Marques (2012) informa que a comunidade traz algumas definições que caracterizam não 

                                                           
15 Os relatos fazem parte das entrevistas gravadas, bem como das informações contidas em diário de campo, 

colhidas ao longo da pesquisa, entre os anos de 2013 a 2015. 
16“O modelo de Aldeamento revigorado no Brasil do Sec. XIX empreendeu um poderoso instrumento de 

erradicação das populações nativas, observado em processo paulatino” (ASCHTSCHIN, 2009, p. 11). 
17 Sr. Licindo – Seu Bel, 2013, trecho de entrevista projeto guarda-chuva. 
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somente a relação social e econômica que cada um desses povos estabeleciam entre si, como 

também a relação de poder estabelecida com o território. Apesar de todos os donos de terras 

desta região serem posseiros, há uma distinção segundo o autor definindo e descritos pelos 

próprios moradores da comunidade, segundo eles Posseiros, são os donos de terras ocupadas, 

em sua maioria por antigos agregados e migrantes do Jequitinhonha, como a família do 

fundador; os Fazendeiros, em sua maioria grandes produtores agrícolas que ocuparam região 

no período dos aldeamentos do século XIX e expandiram suas propriedades neste entorno e os 

Fazendeirinhossão os posseiros também migrantes do médio e baixo Jequitinhonha, que 

vieram com pequenas quantidades de recursos e também consolidaram suas pequenas 

propriedades na região (MARQUES, 2012). 

No período de pesquisa etnográfica realizada pela equipe do NuQ/UFMG 

(Núcleos de Estudos em Populações Quilombolas e Tradicionais), os relatos definiam todo o 

percurso realizado pelas famílias até a chegada no Vale do São Julião, descrevem um caminho 

aberto na mata fechada e densa, abrindo pequenas clareiras onde conseguiam maior segurança 

e proteção contra os animais selvagens muito comuns naquele período. Algumas famílias de 

posseiros estabeleciam suas posses a partir de demarcações feitas de acordo com a capacidade 

de abertura que conseguiam fazer dentro da mata. As famílias que migraram e que dispunha 

de recursos para definição e colocação dos pontos demarcatórios, que geralmente eram feitos 

com estruturas de madeiras e valas abertas ao longo das terras (MARQUES, 2012; MATTOS, 

2011)18. Este procedimento, desde então já diferenciavam as famílias de posseiros (ex-

agregados) dos Fazendeirinhos, os quais possuíam recursos mínimos para financiar as 

empreitadas de camaradas que os auxiliavam na lida, enquanto as outras famílias dispunham 

apenas da força de trabalho familiar, demarcando as diferenças não apenas raciais quanto 

socioeconômicas entre as famílias que moravam no local.  

Desde o período inicial das ocupações do território a relação entre os posseiros 

sempre se estabeleceu através de formas diferenciadas de poder, os descendentes do fundador 

da comunidade dos Marques pelas condições de sobrevivência, se tornaram agregados ou 

trabalhavam esporadicamente para as famílias dos fazendeiros da região. Especificamente a 

Família dos Almeidas19, que ao longo dos anos foram ampliando o seu patrimônio incluindo 

                                                           
18 “Os nossos antepassados vinham da região de pavão abrindo clareira na mata e marcando a terra com as vara 

de pau e as valas que eles abriam na terra cortando até lá em cima daquele boqueirão...elas eram grandes assim, 

de uns dois metros[...]” (Willian, registro diário de campo, 23/07/2015). 
19Os Almeidas foram citados anteriormente, se trata dos companheiros de migração da família do fundador 

Marcos que venderam seu patrimônio em Jequitinhonha e vieram para o Mucuri. 
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terras adquiridas dos próprios descendentes do fundador20. O território escolhido por 

Marcos,situa-se na região do Córrego São Julião de encontro com o Córrego de Palmeirinha, 

local onde fizeram a primeira grande casa de pau a pique e iniciaram suas roças. Atualmente o 

território é composto pela comunidade e faz parte do pleito quilombola. É ocupado, segundo 

laudo etnográfico, pela terceira e quarta geração dos descendentes de Marcos (MARQUES, 

2012). 

 

1.3.1 De Marcos à Comunidade Quilombola Marques   

 

A denominação como Comunidade Quilombola Marques (CQM), é uma 

nomeação recente que advém da consolidação da Associação Quilombola Marques (AQM), 

resultado das fortes lutas sociais empreendidas pelas famílias que atualmente residem na 

comunidade, desde o processo de identificação e reconhecimento enquanto remanescente de 

quilombo ao assentamento familiar no novo território. No entanto, o nome que hoje endereça 

a comunidade se confunde com a história de seus antecessores, principalmente do seu 

fundador Marcos de Souza Franco. De acordo com Coutinho (2015) e Marques (2012), o 

nome “Marques” apresenta duas possíveis origens, uma que representa de fato do fundador, 

uma vez que naquele período era comum dar o nome aos pequenos povoados o sobrenome ou 

uma derivação da principal família moradora; outra seria os sobrenomes de alguns 

descendentes que se chamam Marques, por sua descendência de Augusta (filha de Marcos), 

que se casou com o Sr. Antônio Cecílio Marques. Essa nominação representa toda a 

comunidade que habita no território, não apenas as famílias que se reconheceram como 

remanescentes quilombolas21.  

Dessas denominações, surgiram outras a partir da própria localização da 

comunidade em relação ao rio Mucuri e pela própria descendência. Parte do povoamento que 

era composto pelos descendentes de José Marcos que ocupou o lugar denominado “Pé da 

Pedra”22, ou os “lá de cima”. Os descendentes de Augusta eram chamados de os “Marques lá 

de Baixo”, também conhecidos como “ os Marques do Boqueirão”, onde se localiza o “Sítio 

                                                           
20 “como mostra o histórico(...) o domínio dos Almeidas continuou a expandir , comprando a posse dos herdeiros 

de Marcos e levando  uma redução do território aberto por ele.” (Marques, 2012, p. 69). 
21 Trata-se de dois núcleos familiares, maiores detalhes serão descritos abaixo. 
22 A pedra, como assim a chamam, é considerado pelos moradores mais antigos local sagrado, onde as famílias 

devotas se reuniam em procissão para pedir aos céus que mandasse chuvas em tempos de seca. 
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Pedra Azul”, principal herança de Augusta e parte principal do território pleiteado pela 

comunidade (COUTINHO, 2015).   

 

1.3.2 Os Marques e o processo de Reconhecimento    

 

Por décadas a comunidade se identificou com esta nomeação “Marcos lá de cima” 

“Marcos lá de baixo”. Porém, no início da década de 1990, a Companhia Energética de Minas 

Gerais (CEMIG), em seu processo de redistribuição da recém-chegada redeelétrica na 

comunidade, para fins de abastecimento, dividiu a comunidade em duas regiões Marques I e 

Marques II. No entanto, sempre se denominaram como a terra dos Marques e assim se 

mantiveram. Essa divisão feita pela Cemig trouxe também diversas interpretações e formas de 

ver o conflito da terra, pois no mesmo contexto deu-se início à construção da PCH-Mucuri, 

com a qual apenas algumas famílias, mais especificamente os moradores do Boqueirão, 

seriam atingidos diretamente23 pela construção da barragem, enquanto os outros grupos 

familiares não seriam atingidos indiretamente e, portanto, não necessariamente seriam 

obrigados a sairem de suas casas (MARQUES,2012; COUTINHO, 2015).   

Oficialmente a comunidade Quilombola Marques foi reconhecida pela FCP como 

Comunidade Remanescente de Quilombo no ano de 2005. No entanto, o seu pleito se deu 

concomitantemente ao processo de construção da PCH-Mucuri pela empreiteira Queiroz 

Galvão, no final dos anos 90 e início dos anos 2000.   

Sua identidade e legitimidade enquanto Comunidade Remanescente de Quilombo, 

por vezes foi questionada e mesmo ignorada por parte da comunidade circunvizinha, 

principalmente por fazendeiros e pela empreiteira, interessados em parte de suas terras, bem 

como de excluí-los de seus direitos mínimos sobre o território. No entanto, o reconhecimento, 

pela FCP é apenas o primeiro passo para a conquista definitiva e titulação de suas terras 

expedido pelo INCRA, segundo os trâmites descritos acima.  

Neste ínterim, com o processo de chegada da empresa e as delimitações das áreas 

que seriam alagadas24, muitos conflitos começaram a surgir nas redondezas e mesmo com os 

próprios Marques, pois os moradores “lá de baixo”, apesar de poucos residentes, resistiam em 
                                                           
23 Há uma diferenciação entre atingidos diretamente e os atingidos indiretamente pela construção: os que são 

atingidos diretamente perdem suas posses, espaços de produção, moradia, alagados pela hidrelétrica, os 

indiretamente referem-se aos moradores circunvizinhos ou de proximidade que são afetados pelas mudanças 

próprias do espaço, por exemplo, manejo de estradas, separação entre localidades, mudanças de familiares ou 

amigos para outros territórios entre outros. 
24 Melhores detalhes serão discutidos no item 1.3.3. 
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sair e se tornaram empecilhos para a continuidade do empreendimento, causando incômodos 

não apenas para a empresa responsável por terem embargado as obras por várias vezes, mas 

também aos grandes fazendeiros, pois atrapalhavam as negociações das suas terras que 

igualmente seriam alagadas junto à empresa. Tal “ousadia” de resistência causou incômodo 

também aos outros familiares (os lá de cima), bem como para outras comunidades, pois 

prejudicavam o andamento do empreendimento que traria empregos e renda para todas as 

áreas circunvizinhas (COUTINHO, 2015; MARQUES, 2012; MATTOS, 2011). 

Nesse mesmo período havia uma movimentação de pesquisadores e movimentos 

sociais ligados ao Projeto Quilombos das Gerais25 em comunidades vizinhas (São Julião, 

Córrego Novo, Cama Alta), e por contato com tais comunidades chegou-se até a comunidade 

a informação de que “os Marques” poderiam se enquadrar no perfil de Comunidades 

Remanescentes de Quilombo. De acordo com os moradores da CQM26, essa informação 

trouxegrande esperança ao coletivo de famílias que ali residiam gerando mobilização por 

parte dos envolvidos na compreensão do que vinha a ser comunidade remanescente de 

quilombo, os quais buscaram apoio nos movimentos sociais e entidades como o MAB, 

CEDEFES, Sindicato dos Trabalhadores Rurais (STR) de Carlos Chagas-MG, a Comunidade 

de São Julião27, entre outros, para enfretamento do problema que os atingia. Para os Marques 

a presença destes apoiadores foi de extrema importância em suas lutas.28 

Nesse período ocorreram fortes pressões e ameaças, inclusive à integridade física 

dos “Marques lá debaixo”, pois eram percebidos como aqueles que impediam o progresso da 

região. Interessante frisar que ironicamente foram chamados de “aqueles pretos quilombolas” 

e foram ainda considerados como “massa de manobra” dos movimentos sociais e os 

verdadeiros responsáveis pela instalação do conflito em uma região, que até aquele momento 

vivia em perfeita harmonia. Mas mesmo diante de tamanha pressão da empreiteira e daqueles 

que eram favoráveis a construção da barragem, ocorreram diversos encontros e discussões dos 

Marques entre si, com os pesquisadores e representantes dos movimentos sociais, surgindo 

assim a questão da identidade e da possibilidade do reconhecimento, fato que veio fortalecer 

imensamente o desejo de resistência e  luta (MARQUES, 2012).   

                                                           
25 Projeto desenvolvido pelo (CEDEFES), de identificação, caracterização, catalogação e estudos das 

comunidades Quilombolas em Minas Gerais. 
26 Informações produzidas a partir de entrevistas realizadas pelo projeto guarda-chuva no período de 2013 à 

2015. 
27 Comunidade vizinha, também quilombola, que resguarda forte tradição e com membros ativos nos 

movimentos sociais e conhecedores da questão quilombola. 
28 Estatuto da Associação Quilombola Marques. 
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Desse modo, mesmo diante de todas as pressões, “Os lá de baixo” ainda como 

forma de resistência e luta pelo direito as suas terras, bem como pela manutenção das relações 

sociais e culturais ali estabelecidas, se mantiveram firmes em seus posicionamentos e optaram 

por se auto reconhecerem como remanescentes de quilombo. Este foi um momento de 

acirramento no conflito com a vizinhança e rompimento forte entre “os lá de cima” e “os lá de 

baixo”, haja vista que: quando do envio da documentação para a FCP grande parte dos 

Marques, desistiu da solicitação do reconhecimento, e apenas  8 (oito) famílias das 33(trinta e 

três) que participavam das discussões e do processo assinaram se auto definindo 

remanescentes de quilombo (MARQUES, 2012; COUTINHO, 2015).  

Segundo Willian Souza Franco29, apenas dois dos núcleos familiares que não 

seriam atingidos diretamente pela barragem (os lá de cima), assumiram sua identidade e 

“apoiaram a luta” de seus familiares dizendo: “(...) e se eles vão ficar debaixo d’água nois 

também vai! Por que nóis é sangue quilombola e num vai deixá nossos irmão agora não!”. 

Vale ressaltar que segundo Willian muitos dos que desistiram do reconhecimento, de fato não 

se reconhecem como quilombolas, outros foram intimidados pelo processo, pressões e 

ameaças, pois tinham medo de retaliações como perda do emprego nas fazendas entre outros.  

Desta forma, apenas uma pequena parte da família Marques foi reconhecida e 

recebeu em 2005 certificação da FCP. Com laços afetivos familiares abalados e relações 

sociais comprometidas, mas marcadas por luta e resistência em 27 de janeiro de 2007 a 

Associação Quilombola Marques (AQM) foi criada. Trata-se de uma associação sem fins 

lucrativos que objetiva, dentre outros, a contribuição para a permanência das famílias 

tradicionais dos Marques em suas terras30.  

No caso da Comunidade Quilombola Marques (CQM), a questão da luta pelos 

direitos se caracteriza por um marco histórico importante em sua consolidação recente 

enquanto comunidade de remanescente de quilombo com o processo de 

translocação/reassentamento ocorrida em 2012, após negociações com a empresa responsável 

pela construção PCH- Mucuri. Desde então, a comunidade, vem lutando por seus direitos a 

posse de terra, manutenção do estilo de vida e de sua identidade (MARQUES, 2012, 

COUTINHO, 2015). 

 

                                                           
29Morador da CQM - Conversa registradaem diário de campo, em visita ao território alagado no dia 23/07/2015. 
30Estatuto da AQM Capítulo I. 
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1.3.3 O caso da PCH - Mucuri: impactos sobre a Comunidade Quilombola Marques  

 

As PCH’s são hidrelétricas de pequeno porte autorizadas pela Agencia Nacional 

de Energia Elétrica (ANEEL)31, com capacidade superior a 1 MW e inferior a 30 MW, são 

utilizadas principalmente em rios de pequeno e médio porte. Elas são consideradas de menor 

impacto em relação a Usinas Hidrelétricas (UHE) de grande porte inclusive, se tratando de 

alguns casos podem dispensar EIA/RIMA sendo necessária somente a elaboração de 

umEstudo Ambiental Simplificado (EAS), que na maioria das vezes não aponta todos os 

impactos causados por esses empreendimentos32. Assim, devem ser vistas com cuidado, pois 

dependendo das áreas de alagamento podem afetar regiões importantes à conservação da 

biodiversidade, habitadas por comunidades rurais ou tradicionais, agricultáveis e/ou 

importantes para outras atividades humanas, o que podem causar danos sociais e ambientais 

comparáveis aos das grandes hidrelétricas (NILTON, 2009).  

A PCH-Mucuri é uma hidrelétrica que abrange os municípios de Pavão (MG) e 

Carlos Chagas (MG), de produção de 22,5MW de potência e reservatório de 8 km² de 

extensão, empreendimento este, gerenciado pelo Grupo Queiroz Galvão Energia33 como 

concessão de usufruto de 30 anos. O empreendimento atingiu parte do território da 

Comunidade dos Marques, onde algumas moradias estavam localizadas na região que foi 

inundada pelo lago da barragem ou na área de preservação permanente prevista para o 

respectivo entorno (MARQUES, 2012; COUTINHO, 2015).  

A relação da Comunidade Quilombola Marques com a empreiteira Queiroz 

Galvão sempre foi permeada por jogo de forças desiguais, exclusão, mas também de muita 

luta e resistência da comunidade na defesa pelos seus direitos, manutenção de seus modos de 

vida e permanência em seu território, não diferente da grande maioria dos casos de 

enfrentamento dos atingidos aos descasos dos empreendimentos de barragens de um modo 

geral.  

Os primeiros embates já puderam ser observados desde os anos de 1999 a 2002 e 

período de estudos para viabilidade e impactos socioambientais para a construção da PCH- 

                                                           
31 Prevista pela resolução nº 394-04-12-1998. Disponível em: <http://www2.aneel.gov.br/cedoc/res1998394.pdf> 

Acesso em 10/05/2016. 
32 Texto disponível em: <www.riopardovivo.org>. 
33 Disponível em: <http://qgenergia.com/br/geracao/hidreletricas-e-pch/mucuri-mg/MTY3>. Acesso em 

10/05/2016. 
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Mucuri, com previsão de entrada em funcionamento para o ano de 2005. Segundo Marques 

(2012), a Queiroz Galvão publicou em fevereiro 2002, o EIA/RIMA, com aprovação pelo 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) dando a Licença Prévia (LP) de 3 anos pela 

LP Nº 190/2004, mas que não contemplava nenhum estudo que levasse em conta a existência 

de uma comunidade tradicional na área, no caso os “Marques”.  

Em relatos dos moradores, já se percebia a presença da empresa através de 

trabalhadores que visitavam a localidade com equipamentos de aferição de terra e observação 

do território34. No entanto, a comunidade só veio a se informar de fato sobre a presença do 

empreendimento e seus impactos sobre seu território no ano de 2000, a partir da presença do 

grupo de pesquisadores do CEDEFES (MARQUES, 2012; NASCIMENTO, 2011). Segundo 

os autores foi a partir daí que se intensificou a presença dos Movimentos Sociais na 

comunidade, que com o apoio da CEDEFES solicitou novos estudos e discussões que 

esclarecessem a questão étnica e territorial dos Marques, no intuito de que tais aspectos 

fossem contemplados no processo de Licenciamento da PCH.  

Para os Marques, os impactos da presença da empresa “rondando” a vizinhança, já 

trazia grande insegurança, pois eles eram considerados os “fracos” e não dispunham de 

recursos para enfrentamento de tamanho porte, diferentemente de seus vizinhos fazendeiros 

“os fortes”, que donos de grandes porções de terras, tinham interesse em negociar com a 

empresa, o que os deixavam mais vulneráveis aos seus interesses e aos do empreendimento. 

Coutinho (2015) e Marques (2012) colocam que segundo o presidente da Associação 

Quilombola Marques, na época a Queiroz Galvão não estabeleceu nenhum diálogo com a 

comunidade, se quer para um contato ou reunião que explanasse sobre o processo até a 

concessão da Licença de Instalação (LI) no ano de 2008. 

Segundo Marques (2012, p. 136), era comum a queixa de falta de informação e 

descaso da empresa, não somente com os quilombolas, como também com outras pessoas que 

queriam acompanhar o projeto. Para o autor “os quilombolas sentiam que a empresa não os 

considerava interlocutores legítimos”, e mesmo nas audiências públicas não se sentiam 

contemplados, – também a presença deles não era bem-vinda, pois eram claros os interesses 

envolvidos – da empresa e os fazendeiros.  

                                                           
34 Relatos contidos no diário de campo dia 23/07/2015. 
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Segundo Delei de Souza35 a presença dos movimentos sociais foi de fundamental 

importância em todo o processo, principalmente frente às pressões que vinham vivenciando 

ao se posicionarem contra o empreendimento que os afetaria diretamente. Eles foram 

responsáveis pelo fortalecimento do grupo que com o apoio destes movimentos se 

organizaram e puderam se informar melhor sobre seus direitos.   

Em maio de 2005, durante uma reunião da FCP com a procuradoria da República 

de Minas Gerais, relatou-se os graves problemas enfrentados por algumas comunidades, 

dentre elas a CQM e o Procurador Dr. Eduardo Morato, diante do exposto, determinou 

procedimentos administrativos para acompanhar os casos. No ano de 2006 o CEDFES 

denunciou à FCP, a Licença concedida à Queiroz Galvão, que em seu processo de 

licenciamento, não reconhecia a existência de uma comunidade remanescente de quilombo, 

bem como não havia registro das potencialidades de sítios arqueológicos da região O 

CEDEFES exigia também intervenção da FCP no sentido de se aplicar o Decreto nº 4887, de 

20 de novembro de 2003, que prevê a realização de estudo antropológico sobre o grupo em 

apoio à comunidade quilombola (MARQUES, 2012). 

Além desta denúncia, a Federação Estadual dos Trabalhadores em Agricultura do 

Estado de Minas Gerais (FETAEMG), apresentou irregularidades do EIA/RIMA em seu 

processamento no IBAMA e em 06 de julho de 2006, através do Procurador da República da 

cidade de Governador Valadares, Dr. Zilmar Drumond, instaurou-se um Procedimento 

Administrativo Cível para acompanhar o processo de delimitação e demarcação do território 

da Comunidade Quilombola Marques, bem como o licenciamento ambiental relativo a PCH-

Mucuri.  

Em janeiro de 2007 o IBAMA, transfere o processo de Licenciamento ambiental 

para a Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM)36, e em 15 de maio de 2000, o mesmo 

Procurador expede a Recomendação n° 003/2007, discorrendo que a Licença de Instalação 

(LI), só deveria ser expedida após formalização de manifesto da FCP e do Instituto do 

Patrimônio Histórico (IPHAM), considerando que no diagnóstico ambiental não havia 

menção a comunidade quilombola, nem a sua localização ou aos possíveis impactos. Uma vez 

transferida a responsabilidade do LI para a FEAM, o IBAMA concede nova Licença 

provisória a Queiroz Galvão para dar continuidade ao empreendimento exigindo estudos 

                                                           
35 Relatos registrados no Diário de campo 23/07/2015 em visita ao território alagado pela barragem. 
36 FEAM é um Órgão ambiental estadual com equipes interdisciplinares do Instituo Mineiro das Águas dentro da 

Secretaria Estadual de Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD). 
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complementares e a elaboração de um Plano de Controle Ambiental (PCA).  Como exigências 

da FEAM foram redefinidas as áreas que seriam diretamente atingidas seguindo legislação 

estadual e definindo a Área de Preservação Permanente (APP).  

Marques (2012) coloca que o PCA teve grande importância para a CQM, pois ao 

identificarem as famílias e propriedades que seriam afetadas, pela primeira vez, a 

Comunidades foi legitimada e reconhecida sua identidade de remanescente de quilombo. 

Desta forma o PCA sugere que deveria ser firmado compromisso através de diálogo com a 

comunidade a permuta de terras e benfeitorias. 

Ainda em 2007, após manifestações de Movimentos sociais e apoiadores da 

comunidade, em Carlos Chagas e em Teófilo Toni, o Ministério Público Federal (MPF) e o 

INCRA/MG, também exigiram uma série de estudos socioambientais complementares. Destes 

o principal foi o estudo realizado pela antropóloga Sônia Missaglia, confirmando em laudo 

antropológico a existência do grupo quilombola Marques na área de inundação do 

empreendimento. Este, portanto, foi um marco histórico na luta da comunidade, pois ali 

registrava oficialmente a sua existência legitimando sua identidade e pleito, à revelia dos 

primeiros estudos apresentados pela Queiroz Galvão. 

No entanto, diante da gravidade das denúncias apresentadas e o prosseguimento 

da LI pela empreiteira, o INCRA solicitou em caráter de urgência à UFMG, que apresentasse 

uma proposta de Relatório Antropológico de caracterização histórica, Econômica e 

sociocultural da Comunidade. Desta forma em abril de 2008, Grupo NuQ/UFMG, apresentou 

sua preocupação com a LI e os prejuízos territoriais que poderiam causa a CQM.  Assim, em 

maio de 2008, o Ministério Público Federal foi informado a respeito da continuidade do 

processo de licenciamento lembrando que o mesmo não acontecesse sem que o RTID 

estivesse concluído pelo INCRA/MG definindo sua demarcação territorial.  

Assim, o procurador, Dr. Lauro Coelho Júnior, afirmou não ter sido comunicado 

oficialmente da LI, registrando no Procedimento Administrativo nº 122.000.000.553/2006-43, 

no MPF e na Procuradoria da República no Município de Governador Valadares. Diante 

disto, por desconsiderar as decisões do MPF e desrespeitar a presença da comunidade, o 

próprio MPF afirmou que a concessão era arbitrária e reafirmou a importância do trabalho 

para avaliação adequada dos impactos socioambientais, sugeriu então, novas negociações 

junto a Queiroz Galvão, para estabelecer e acordar as medidas de mitigação e compensação 
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que garantissem os direitos quilombolas, mencionado inclusive a possibilidade da realocação 

de uma comunidade tradicional (MARQUES, 2012).  

Ao longo das negociações foi relatado pela comunidade as inúmeras ameaças que 

sofreram por parte dos grandes fazendeiros, da própria empreiteira e de pessoas interessadas 

no negócio. Os desentendimentos entre os familiares que não se reconheceram como 

quilombolas aumentaram, pois, parte deles eram contra a demarcação do Território. Na cidade 

de Carlos Chagas o caso dividia opiniões e era perceptível o descaso do poder público local 

com a situação da comunidade. A ausência de um canal direto de comunicação entre a 

comunidade e a Queiroz Galvão, gerava controvérsias e apresentava um grande jogo de poder 

existente nas negociações de construção da hidrelétrica (COUTINHO, 2015; MARQUES, 

2012).  

Neste sentido, ressalta o papel fundamental do Ministério Público na defesa dos 

direitos constitucionais da Comunidade Quilombola Marques, que ainda no ano de 2008 

embargou a obra e suspendeu a LI. A primeira proposta de negociação contemplava o Termo 

de Ajustamento de Conduta (TAC), com medidas compensatórias especiais que pudessem 

garantir à comunidade a manutenção dos seus modos de vida, no entanto, o acordo não foi 

estabelecido neste momento e somente no final do ano de 2009 que se reestabeleceram as 

negociações com a proposição de um Termo de Compromisso e de Conduta (TCC), após 

quase um ano de suspensão da LI pelo Ministério Público.  

Para a construção deste termo, foi solicitado pelo MPF, que a Queiroz Galvão 

contratasse assessoria antropológica para auxiliá-los na elaboração de um novo projeto de 

mitigação e compensação. Desta assessoria resultou um relatório que serviu de base para a 

construção do TCC. O estudo realçou os impactos diretos e indiretos definindo o tamanho da 

área que deveria ser suficiente para a realocação da comunidade, como casas, benfeitorias, 

construção de curral, pocilgas, áreas cultiváveis, entre outros. O estudo contou com a 

participação ativa das famílias que seriam reassentadas (MARQUES e SALES, 2012).  

Após o estudo, em 01 de junho 2010 foi assinado o TCC entre o Ministério 

Público Federal, Ministério Público Estadual e a Construtora Queiroz Galvão, discriminando 

as diversas medidas mitigatórias para compensações da Comunidade Marques, devido aos 

impactos trazidos pela PCH-Mucuri.  

Apesar de não contemplar parte das definições expostas pelo relatório da 

assessoria antropológica, Coutinho (2015) descreve que a celebração do TCC foi uma vitória 
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para a comunidade, pois dos embates jurídicos e do processo de resistência, resultaram o 

reconhecimento por parte da Queiroz Galvão da legitimidade da comunidade enquanto 

remanescente de quilombo e, ela, portanto, deveria ser tratada de forma diferenciada, além de 

se reconhecer os diversos impactos que causaria em seus modos de vida e manutenção de sua 

cultura.  

Ressalta-se aqui, que desde o início não era desejo da comunidade sair de suas 

moradias, deixando debaixo d’água parte de sua história e lida com a terra, reafirmando o que 

Santos e Siben (2014) colocam sobre a intrínseca relação das populações tradicionais com o 

seu território, o qual deve ser percebido tanto como funcional e simbólico; relações íntimas 

com a natureza, concebendo espaço vivido, também, como algo imaterial, ou seja, em 

recíproca relação do homem com o meio, o que os leva a construir raízes e identidades, 

significados que vão para além do concreto.  

O processo de construção da PCH – Mucuri, apesar de ser considerado um 

pequeno empreendimento, não se difere das grandes construções do setor hidrelétrico. A 

transferência compulsória da comunidade, mesmo após vários embates políticos e judiciais, 

foi em última instância a única saída para a comunidade frente às transformações que 

causariam ao seu território. Assim, logo após a construção do novo território e das 

benfeitorias acordadas, apesar de atrasos no cronograma, no ano de 2012, as 8 (oito) famílias 

foram translocadas e reassentadas para a nova área que dista 03 km de seu antigo território.  

Atualmente, residem na comunidade 9 (nove) famílias, entre adultos, crianças e 

idosos, aproximadamente 25 pessoas. Ressalta-se que há uma flutuação populacional, 

principalmente dos mais jovens que saem para outros municípios em busca de melhores 

condições de trabalho, renda e mesmo profissionalização, mas que quase sempre voltam para 

a comunidade reafirmando os laços afetivos de convivência comunitária e de identidade 

quilombola.   

Após a contextualização do tema, abordaremos agora a proposta epistemológica 

que fundamentou e norteou a condução dessa pesquisa. 

1.4 Psicologia Sócio-Histórica: Pressupostos Epistemológicos   

 

Ao longo de sua constituição histórica a psicologia se propôs a busca pela 

compreensão do homem e seu funcionamento psíquico, se ancorando de forma marcante no 
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pensamento moderno, ligado a interesses de grupos dominantes, que apoiados em uma 

psicologia aplicada37, se fortaleciam com as ideias de controle, disciplina, classificação e 

higienização social imposta pelo capitalismo. A Psicologia Sócio-Histórica, abordagem 

baseada nos pressupostos epistemológicos do Materialismo Histórico Dialético, surge como 

uma possibilidade de um saber crítico à psicologia, pensando a crítica segundo Bock (2009), 

como um modo de apreensão, interpretação e compreensão da realidade, que permite romper 

com as tradicionais formas estigmatizadoras e classificatórias constituídas historicamente pela 

psicologia enquanto ciência e profissão.  

As investigações de Lev SemenovichVigostki (1896-1934)38, autor base 

referencial desta proposta, são datadas da década de 1920 – período que a psicologia 

enfrentava uma forte crise epistemológica, colocando em risco inclusive seu lugar enquanto 

disciplina científica, nesse interim pesquisadores russos, apresentavam propostas de uma 

psicologia científica de base marxista, que utilizasse um método que desse conta da relação 

subjetivo/objetivo, sendo portanto, capaz de decifrar as relações entre o mundo objetivo 

concreto, observável, mensurável e o mundo subjetivo expressos pelos sujeitos e tudo aquilo 

considerado como fatores internos à mente, ou seja, o universo interior.  

Neste sentido, segundo Pontes et al. (2009) Vigostki aponta que a relação 

objetivo/subjetivo era desde há muito tempo motivo de discussões, contradições e grandes 

distorções no interior da psicologia científica, pois alguns estudiosos acreditavam que seria 

impossível o estudo científico das questões subjetivas como: pensamentos e sentimentos por 

não serem claramente e objetivamente mensuráveis. Em outra perspectiva, cientistas 

apoiavam as ideias de que seria possível, através do método da introspecção, alcançar toda 

verdade interna ou externa ao sujeito que se fizesse revelar (BOCK, 2015).  

                                                           
37 “História da Psicologia, como ciência e profissão, se confunde nos diferentes momentos de sua organização 

social com os interesses de determinados grupos sociais e lança mão de seus instrumentos e saberes para 

responder a esses interesses” (BOOCK, 2015 p. 35). 
38 Uma observação importante segundo Gonzalez Rey (2012), diz-se da necessidade de compreensão da obra 

vigotskiana a partir do anteparo social e contextual a que estava submetida: “quando introduzimos Vygotsky fora 

do contexto da psicologia soviética, perde-se a historicidade de sua obra e de sua contextualização, o que 

dificulta a compreensão de muitas de suas construções teóricas”.  Desta forma, trazer à tona a este contexto 

importa, no sentido de que, situando historicamente o autor podemos melhor compreender suas influências e 

perspectivas teóricas, neste sentido, o movimento histórico – cultural, fora o mais difundido no ocidente, como 

forma de reação a psicologia cognitivista norte-americana da época, destacando a obra de Vygotsky. Esse 

movimento se desenvolve como parte da psicologia soviética, rompendo de forma concreta com a centralidade e 

naturalização do indivíduo, destacando o social como marco diferencial na formação do desenvolvimento dos 

processos psíquicos. 
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Essas correntes se estruturaram numa proposta científica empirista focada na 

observação de comportamentos explicitamente externos e passiveis de mensuração39. Os 

equívocos destes pensamentos se concentram justamente, em acreditar que apenas com uma 

descrição do que possa existir, do que se parece ser, como significado de mundo interno e 

subjetivo, não pode ser pensada pela ciência e ao que ela se propunha como verdade 

científica.  

Frente a tais contradições, em seu discurso no II Congresso Pan-russo de 

Psiconeurologia, em 1924, Vigotski apresenta a proposta de uma psicologia apoiada e 

ancorada em um método de investigação que buscava o rompimento com as visões 

dicotômicas sobre o fenômeno psicológico, incentivando uma produção científica em 

Psicologia que fosse necessariamente de posição dialética (COLE e SCRIBNER, 2007). Ele 

na verdade, procurou se apoiar em uma abordagem que fosse mais abrangente e que 

favorecesse a compreensão das funções psicológicas superiores que acabassem com 

posicionamentos reducionistas e idealistas do fenômeno. Nesta busca metodológica, Vigotski 

se dispôs ao longo de anos, afirmar que era possível discutir sob a ótica marxista, fenômenos 

dantes considerados necessariamente biológicos e naturais. Segundo Cole e Scribner (2007) 

ao discutir os trabalhos realizados por Vigotski:   

 

Ao enfatizar as origens sociais da linguagem e do pensamento, Vigostiki [...] foi o 

primeiro psicólogo moderno a sugerir os mecanismos pelos quais a cultura torna-se 

parte da natureza de cada pessoa. Ao insistir em que as funções psicológicas são um 

produto da atividade cerebral, tornou-se um dos primeiros defensores da associação 

da psicologia cognitiva experimental com a neurologia e a fisiologia. Finalmente, ao 

propor que tudo isso deveria ser entendido sob a luz da teoria marxista da história da 

sociedade humana, lançou base para uma ciência comportamental unificada (COLE 

e SCRIBNNER, 2007 p. 24). 

 

Desta forma, sendo os fenômenos psicológicos construídos e consolidados dentro 

de um processo histórico e cultural, só se poderia ser compreendido em seu movimento e em 

mudanças históricas contextuais aos quais estiverem submetidos. Esta postura frente ao 

fenômeno traz um novo significado ao saber cientifico sobre o homem, que deixa de ser mero 

                                                           
39 A ciência descrita aqui trata-se dos primórdios da ciência moderna, pautada nos fundamentos epistemológicos 

do positivismo assim como descrito por (BOCK, 2015, p. 21): “A ênfase na razão humana, na liberdade do 

homem, na possibilidade de transformação do mundo real e a ênfase no próprio homem foram características do 

período de ascensão da burguesia que permitiram uma ciência racional, que buscou desvelar as leis da natureza e 

construir um conhecimento pela experiência e pela razão. Um método científico rigoroso, permitia ao cientista 

observar o real e construir um conhecimento racional, sem interferência de suas crenças e valores”. 
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produto de uma evolução biológica e passa a ser concebido dentro de um processo dinâmico 

social. Era necessário, portanto, que se observasse agora não somente as mudanças 

quantitativas, mas o caráter qualitativo dos fenômenos psicológicos, sua origem e seu 

desenvolvimento ao longo do tempo, seu contexto, sua história (COLE e SCRIBNER, 2007).  

Sendo assim, Psicologia Sócio–Histórica, surge como possibilidade de uma 

revisão sistemática, não somente no modo de pensar o homem, mas como uma proposta de 

posicionamento crítico frente aos fenômenos psicológicos (BOCK, FURTADO e 

GONÇALVES, 2015; KAHHALE e ROSA, 2009).   

Bock (2015, p. 24) coloca que uma vez que a Psicologia Sócio-Histórica apoia-se 

no Marxismo e adota o Materialismo Histórico e Dialético como filosofia, teoria e Método, 

“concebe o homem como ativo, social, e histórico;” e a sociedade passa a ser o condicionante 

da produção histórica do homem, que através de sua força produtiva e do trabalho produzem 

sua vida material. Neste sentido, também as ideias fazem parte e compreendem 

representações da realidade material, esta, por sua vez, é fundada em contradições que se 

manifestam através das ideias.  

Para compreensão desta postura crítica a qual se propõe a Psicologia Sócio-

Histórica, podemos citar alguns princípios definidores desta perspectiva, segundo os autores 

desta abordagem:   

a) O abandono da visão abstrata do fenômeno psicológico:  

 Romper com essa dicotomia reducionista é reafirmar que falar do fenômeno 

psicológico é falar da sociedade do mundo. Falar da subjetividade humana é falar da 

objetividade em que vivem os homens. A compreensão do “mundo interno” exige a 

compreensão do “mundo externo” (BOCK, 2015, p.30), portanto, são possibilidades e 

composições de um mesmo fenômeno; é nessa interação com o social, no movimento de 

atuação, interatuação que o homem se identifica, nomeia, elabora e reelabora o universo ao 

seu redor e é modificado por ele e é este o processo dialético que é constitutivo da formação 

psicológica do homem e do mundo.  

Nesta perspectiva crítica da psicologia o fenômeno psicológico só pode ser 

compreendido através de processo dialético entre o homem e o social, em uma mutua relação; 

vista como subjetividade constituída a partir da relação simbólica e ativa do homem com o 

universo material e social.  
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b) Romper com as tradições classificatórias e estigmatizadoras da psicologia:   

Um segundo posicionamento da Psicologia Sócio-Histórica quanto a questão da 

crítica a psicologia, segundo Bock (2015), é a necessidade de se romper com algumas 

característica e modus operandi40 empregado por ela ao longo de sua consolidação, a qual 

sofre forte influência das ciências naturais, apoiada e ancorada nas ideias de classificação e 

discriminação e que ao servir a interesses de grupos dominantes, homogenizou, caracterizou, 

classificou e disciplinou desejos, necessidades e comportamentos sempre representados pelos 

ideais burgueses: seja  na área da educação com posicionamentos de quantificação da 

inteligência e disciplinarização dos comportamentos, seja no campo organizacional e do 

trabalho através de processos seletivos na busca do “homem certo para o lugar certo”,  para 

potencialização das capacidades produtivas dos trabalhadores, ou mesmo, no campo da saúde 

mental com ideais de higienização moral da sociedade.  

Por muito tempo a psicologia se firmou em servir e fundamentar a naturalização 

do humano, ou seja, das suas habilidades e potencialidades, bem como a naturalização da 

normalidade e de padrões que necessariamente se consolidam no social, postura essa que 

naturalizou não apenas o homem, como também a segregação, justificando as desigualdades 

que são de cunho sociais. Bock (2015) ao tratar do assunto diz que: 

 

Desigualdades sociais geram oportunidades diferentes de acesso ao que a 

humanidade conquistou como possibilidades humanas. A psicologia registrou, essas 

diferenças como diferenças individuais e, ao naturalizar o desenvolvimento, ocultou 

a origem social das diferenças, com isso classificou, diferenciou, discriminou e 

estigmatizou (BOCK, 2015, p. 39).   

 

Ao estudar o desenvolvimento humano a partir do desenvolvimento do psiquismo 

na criança, os soviéticos foram os únicos na literatura psicológica que o conceberam como um 

processo construído dentro e através de uma relação ativa entre o homem e sua cultura, com o 

desenvolvimento das próprias atividades humanas, se firmando como possibilidade para todos 

os homens como, por exemplo, o desenvolvimento da linguagem e da escrita, além de várias 

outras habilidades e potencialidades que são, e somente são, desenvolvidas através da 

                                                           
40 Modus operandi: expressão advinda do latim para designar o modo de operar de determinado sistema. A 

psicologia sistematizou suas ações nos modelos de classificação, descrição e descriminação próprios das ciências 

da natureza baseadas no positivismo. 
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interação social. O desenvolvimento visto sob essa perspectiva desnaturaliza a “natureza 

humana” e torna social as questões que dantes eram atribuídas ao indivíduo isoladamente.  

c) Superar a neutralidade científica, o positivismo e o idealismo na psicologia:  

Intrinsecamente ligadas entre si, a neutralidade imposta ao saber psicológico, 

impulsionado pela perspectiva positivista desde o nascedouro das ideias psicológicas 

modernas, colocou o profissional da psicologia numa postura de observador passivo do 

desenvolvimento humano e reprodutor da ordem vigente. No entanto, na atualidade frente ao 

trabalho e ação do profissional da psicologia, sua responsabilidade crítica e ética na condução 

de um processo de desenvolvimento social, pessoal, de projeto de vida e de mundo, se faz 

necessária uma nova postura: o profissional necessário hoje deve estar implicado como os 

sujeitos que o procuram, sejam na clínica, na proposição de políticas públicas ou nos 

processos de investigação científica.  Ele deve estar cônscio que todo o seu fazer é 

direcionado e intencionado para um objetivo, deve estar cônscio que não há intervenção 

isenta, imparcial ou neutra, mas sim ética, respeitosa, responsável e comprometida com a 

transformação da sociedade, sociedade esta que deve ser mais justa, igualitária e 

proporcionadora de bem-estar e qualidade de vida.  

Kahhale e Rosa (2009) colocam que os pressupostos epistemológicos da 

Psicologia Sócio-Histórica oferecem subsídios para um posicionamento crítico à psicologia, 

no sentido de que o materialismo histórico dialético, enquanto método que se propõe a 

compreender “o processo histórico do homem a partir das determinações fundamentais da 

base material sobre a superestrutura, num processo necessariamente dialético” (KAHHALE e 

ROSA, 2009, p. 25) e é nesta base que se concretiza o método da Psicologia Sócio-Histórica.  

Murta (2008) acrescenta que para se apreender um fenômeno sob a égide dessa perspectiva é 

necessário, contextualizá-lo na história do conhecimento, na sua gênese, na análise de suas 

multideterminações, de suas contradições e processualidades. Afirma ainda que essa 

apreensão, esse conhecimento só se faz significativo se oferecer meios e formas  investigação  

críticas à realidade gerando uma práxis transformadora.  

d) A compreensão de um fenômeno considerando as categorias que o constitui:  

Segundo Murta (2016) ao eleger a Psicologia Sócio-Histórica como eixo 

norteador de pesquisas, faz-se necessário que o pesquisador considere as multideterminações 

dos fenômenos. Isso implica ter em mente as categorias constitutivas do Materialismo 

Histórico e Dialético, ou seja, o real, a matéria, concreticidade, materialidade, imediato, 
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mediação, totalidade, historicidade, contradição, negação, negação da negação, além da 

relação singular/particular/universal e do processo de tese, antítese, síntese. Isso porque os 

pressupostos epistemológicos da Psicologia Sócio-Histórica e suas categorias tais como, 

atividade, consciência, subjetividade, identidade, linguagem, pensamento, sentido e 

significado (significação) e etc., estão intrinsicamente atreladas às categorias do Materialismo 

Histórico Dialético. Para se analisar e desvelar a gênese e o movimento de constituição de um 

fenômeno é preciso considerar que as categorias do Materialismo Histórico Dialético são 

constitutivas do mesmo e só sob sua luz é possível pretender aproximar da sua essência, da 

sua concreticidade.  

Dito isso, passo para o próximo tópico onde esboçarei resumidamente o 

entendimento sobre categoria e, informo desde já que no presente estudo elegemos para 

elucidação do fenômeno estudado as categorias Sentido e Significado (significações), que 

serão norteadoras do entendimento do processo de translocação/reassentamento pelo qual 

passou a Comunidade Quilombola Marques.   

 

1.4.1 Categorias em Psicologia Sócio-Histórica   

 

Compreender o fenômeno em sua dialeticidade requer compreender a concepção 

de que a matéria é a base da constituição do real. Assim, Marx e Engels discutiram que a 

conceituação de matéria se faz a partir de abstrações na infinita multiplicidade das coisas, seus 

processos e relações com o mundo exterior e que não se pode confundi-la com substancia, 

materialidade ou formação material, as quais seriam expressões da matéria na realidade 

enquanto categoria filosófica (BOCK e GONÇALVES, 2009). Ora, enquanto categoria, a 

matéria designa então, a realidade objetiva que se revela ao homem através de suas sensações 

e percepções, que é “copiada, fotografada, refletida pelas nossas sensações, existindo 

independente delas” (LENIN 1982, p. 150 apud. KAHALLE e ROSA, 2009). 

Kahhale e Rosa (2009, p. 26) descrevem a noção de categorias enquanto 

abstrações da realidade, que “orientam a investigação de processos, procurando apreender as 

múltiplas determinações dos fenômenos e seus nexos, relações contraditórias, que não se 

manifestam diretamente”. Assim, categorias servem como ferramentas de mediação para a 

compreensão dos fenômenos e da realidade em que eles se apresentam, para desvelar os 

fenômenos não no nível das aparências, mas, para “apreender seus processos e concretudes”.  
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Para Aguiar e Ozella (2006) as categorias são compreendidas como aspectos do 

objeto de estudo que, embora o delimitam, o recortam, não são conceitos fechados, mas 

indicam processos que devem ser apreendidos em seus conteúdos históricos, ideológicos, 

contraditórios, multideterminados, mediados, para que se possa compreender e explicar os 

fenômenos estudados.  

 Valle (1988, p. 75) acrescenta que as categorias correspondem a condições 

mínimas de organização necessárias para que se possa conhecer os fenômenos e fornecer-lhes 

inteligibilidade. Segundo ela não se pode apreender um fenômeno sem que ele “[...] esteja 

minimamente delimitado: à ‘essência’ singular, como afirmava Aristóteles, ou à unidade, 

como dizia Kant[...]”; logo, as categorias estão diretamente relacionadas à possibilidade de 

entendimento. Para ela, elas “[...] não vêm ‘da’ experiência, mas têm já que estar presentes 

para que a experiência possa ser conhecida como tal”.   

Murta (2008) aponta que a categoria é um traço pertinente e constitutivo do 

objeto, que possibilita a apreensão dos diferentes momentos/movimentos desse objeto. Ela 

permite o movimento da aparência para a essência; do empírico e abstrato para o concreto; do 

singular para o universal, a fim de alcançar o particular. Murta (2016), explica que a categoria 

não elimina a necessidade do conceito, entretanto que a distinção se faz necessária: enquanto 

esse último delimita o fenômeno e/ou objeto, marcando as suas características exclusivas e, 

consequentemente, distinguindo-o dos demais, cabe ao primeiro – categoria – marcar as 

exigências da universalidade enquanto traço constitutivo dos fenômenos e/ou objetos. 

Concluo que a definição de categorias de análise favorece o processo de mediação 

do real no processo de construção do conhecimento, uma vez que é no debruçar-se sobre o 

fenômeno, seu movimento e suas contradições é que podemos apreender e desvelar sua 

singularidade e universalidade, sua aparência e essência.   

Ressalto que, apesar da Psicologia Sócio-Histórica trabalhar com uma gama de 

categorias, elegemos para a discussão nesta dissertação as categorias Sentidos e Significados 

(Significações), sobre as quais discorreremos a seguir.  
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1.4.1.1 Sentido e Significado    

 

A escolha destas categorias nesta pesquisa se justifica pelo interesse em 

compreender os sentidos atribuídos pela comunidade Marques às mudanças ocorridas em seu 

cotidiano com todo o processo de migração compulsória a que tiveram que vivenciar com a 

construção da PCH-Mucuri. Portanto, concordamos com Aguiar (2009) quando discorre que, 

ao se referenciar sentido e significado em pesquisa, se remete também a possibilidade de 

acesso aos diversos elementos da subjetividade com uma constante superação da dicotomia 

demarcadamente comum entre as relações objetividade-subjetividade, mundo interior/mundo 

exterior, individual-social, existente em grande parte das teorias psicológicas. No entanto, 

quando se pretende o estudo destas categorias, sob a égide da Psicologia Sócio-Histórica, faz 

se necessário a compreensão de duas outras grandes categorias que são Pensamento e 

Linguagem – uma vez sendo o homem um ser ativo, social e histórico, sua condição humana 

constituirá seu pensar, sentir e agir, ou seja, sua consciência – os quais estão na base do 

desenvolvimento e consolidação da vida consciente e subjetiva do ser humano.   

Para Vigotiski (1998, p.132) “as palavras desempenham um papel central não só 

no desenvolvimento do pensamento, mas também na evolução histórica da consciência como 

um todo. Uma palavra é o microcosmo da consciência humana”. Assim os signos constituem 

a forma privilegiada de apreensão da consciência.   

O pensamento segundo Vigotiski (2001) se dá através de vários processos, dentre 

eles a memória, a cognição e o afeto, sem se confundir com cada um desses processos. Para o 

autor, o pensamento não é uma mera materialização da fala, na verdade ele se realiza através 

da fala: 

 

Por sua estrutura, a linguagem não é o simples reflexo especular da estrutura do 

pensamento, razão por que não pode esperar que o pensamento seja uma veste 

pronta. A linguagem não serve como expressão de um pensamento pronto. Ao 

transformar-se em linguagem, o pensamento se reestrutura e se modifica. O 

pensamento não se expressa, mas se realiza na palavra (VIGOTSKI, 2001, p.412).   

 

A linguagem se origina através da ação concreta do homem sob sua realidade 

material. Neste sentido a linguagem se dá por mediação, numa relação dialética entre interno 

e externo, e, portanto, está na base da consciência e da própria realidade psíquica do ser 

humano. Essa mediação na relação entre pensamento e linguagem se faz através dos 
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significados, pois o desenvolvimento da Linguagem, processada social e historicamente só é 

passível de representação de sua realidade no pensamento, por intermédio dos significados 

(AGUIAR, 2009, p. 55).  

Diante disso, Barros et al. (2009) coloca que Vigotski adota um percurso 

metodológico, que elege necessariamente o significado da palavra como unidade de análise da 

relação histórica construída entre pensamento e a linguagem, apontando em sua investigação 

que o significado da palavra, por estar na mediação entre pensamento e linguagem, contém as 

propriedades do todo em função das quais se deve realizar o a processo de análise:    

 

[...] encontramos no significado da palavra essa unidade que reflete de forma mais 

simples a unidade do pensamento e da linguagem. [...] Não podemos dizer que ele 

seja um fenômeno da linguagem ou um fenômeno do pensamento. A palavra 

desprovida de significado não é palavra, é um som vazio. Logo, o significado é um 

traço constitutivo indispensável da palavra. [...] Deste modo, parece que temos todo 

o fundamento para considerá-la como um fenômeno do discurso.[...] Do ponto de 

vista psicológico o significado da palavra não é senão uma generalização ou 

conceito. Generalização e significado da palavra são sinônimos. [...] 

Consequentemente estamos autorizados a considerar o significado da palavra como 

um fenômeno do pensamento[...] (VIGOTSKI, 2001, p. 398).  

 

Ao eleger a palavra como unidade de análise, Murta (2008, p. 36)dialogando a 

partir dos escritos de Vigostki acrescenta que o autor desmembra a unidade complexa do 

pensamento em unidades variadas, e que a palavra representa a unidade dinâmica e dialética 

de som e significado, contendo “na forma simples, todas as propriedades básicas do conjunto 

do pensamento discursivo, e desta forma, não pode ser estudada de maneira fracionada”.  

A linguagem, instrumento fundamental de constituição do humano, se faz possível 

através dos signos. A palavra signo segundo Aguiar e Ozella (2013), representa por 

excelência o objeto na consciência, ou seja, representam uma forma privilegiada de apreensão 

do ser, pensar e agir do sujeito.   

Já o pensamento não se apresenta assim de forma tão simples, passa por muitas 

modificações até que se expresse como palavra. Uma vez que para Vigostki (2001) o 

pensamento não se exprime necessariamente na palavra, mas nela se realiza por ela, o 

pensamento, portanto, pode inclusive falhar e não se revelar através da  palavra em si, ou seja, 

nem sempre se expressa aquilo que se pensa, porém, para que se possa compreender o 

pensamento é preciso também entender e analisar o seu processo de construção, ao se 

expressa na palavra e seu significado compreendido em seu movimento constitutivo no 
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processo histórico e  dialético (AGUIAR, 2009; AGUIAR e OZELLA, 2013; AGUIAR, 2015 

a).  

Uma vez que o pensamento e a linguagem se estruturam na base da formação da 

consciência, sentido e significado na mediação entre ambos, também estão diretamente 

ligados de forma dialética na constituição da consciência humana. Vigostki, segundo Aguiar 

(2015a,b) mesmo que não tenha sistematizado um estudo aprofundado sobre os sentimentos e 

as emoções acreditava que não se poderia pensar a estruturação da consciência e 

consequentemente, a linguagem, pensamento, sentido e significações de maneira 

dicotomizada, cindida, separada, pois processos cognitivos não se fazem em separado, 

deslocados dos sentimentos e das emoções. Aguiar (2015 a) destaca uma colocação de Lane e 

Camargo (1995), que nos esclarece bastante sobre a não dicotomia entre pensamento, 

sentimento e emoção defendida por Vigotiski:   

 

O pensamento propriamente dito é gerado pela motivação, isto é, por nossos desejos 

e necessidades, nossos interesses e emoções. Por traz de cada pensamento há uma 

tendência afetivo-volitiva, que traz em si a resposta ao último “por que”, de nossa 

análise do pensamento. Uma compreensão plena e verdadeira do pensamento de 

outrem só é possível quando entendemos sua base afetivo-volitiva (LANE E 

CAMARGO, 1995, p.118, apud. AGUIAR 2015 a). 

 

Desta forma, todo pensamento em si é emocionado, carrega em sua dinâmica uma 

motivação, uma necessidade, um afeto, e dessa também a linguagem é carregada de emoção, 

ou seja, em sua estruturação tem como elemento constitutivo a dimensão afetivo-volitiva, em 

que o sujeito avalia subjetivamente e expressa os sentidos que ele concebe aos fatos e eventos. 

Para se compreender as formas como o pensamento se realiza em palavras e 

consequentemente, aquilo que revela o sujeito e suas significações da palavra, é necessário 

situar e refletir então, sobre as categorias Sentido e significado e sua importância para a 

apreensão da subjetividade humana. Essas duas categorias têm a importante função de trazer 

aos olhos e revelar aspectos da realidade através dos processos de abstração, ou seja, por 

serem constructos carregados de inteligibilidade, são também carregados de materialidade, 

intermediando e desvelando zonas importantes do Real (AGUIAR e OZELLA, 2006; 

GONZALEZ-REY, 2012).  
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Tomemos inicialmente a categoria Significado41: como ponto de partida para 

compreensão do sujeito e sua subjetividade, o significado enquanto mediação entre a palavra 

e o pensamento, para Vigostski (2001) pode ensejar dois usos, um semântico, outro 

psicológico. No campo semântico se diz das relações em que a palavra em si mesma pode 

encerrar, já no campo psicológico trata-se de uma generalização um conceito (AGUIAR e 

OZELLA, 2013).  

Os significados são constructos mais ou menos estáveis, dicionarizáveis e 

arbitrários, não necessariamente estão ligados às características de um dado objeto a que se 

nomeia; se constitui e surgem a partir das práticas sociais e podem deixar de existir também 

pelas práticas sociais e suas necessidades42, desta forma, os significados se relacionam 

diretamente com a ação do homem sobre a realidade (AGUIAR e OZELLA, 2006; 2013; 

MURTA, 2008; BARROS et al., 2009). É o Significado das palavras favorecerá a mediação 

simbólica entre o sujeito e o mundo real, pois ele possibilita a comunicação, definindo e 

organizando a realidade, “filtro através do qual o indivíduo é capaz de compreender o mundo 

e agir sobre ele” (OLIVEIRA, 2002, p. 48). 

Segundo Barros et al. (2009), o cerne da inovação dos estudos de Vigostiski se 

radicava na tese de que os significados das palavras se modificam na ontogênese e que não 

são constructos fechados e estáticos:    

 

A descoberta da inconstância e mutabilidade dos significados das palavras e do seu 

desenvolvimento é a descoberta principal e única capaz de tirar do impasse a teoria 

do pensamento e da linguagem. O significado da palavra é inconstante. Modifica-se 

no processo do desenvolvimento da criança. Modifica-se também sob diferentes 

modos de funcionamento do pensamento. É antes uma formação dinâmica que 

estática. (Vigotski, 2001, p. 407- 408). 

 

Ora, se o humano é capaz de transformar a natureza e a si próprio pela atividade, 

isso se dá de forma significada, ou seja, “o processo de produção cultural, social e pessoal tem 

como elemento constitutivo os significados. [...] o agir humano realiza uma atividade externa 

e uma interna, e ambas operam com os significados”. (AGUIAR e OZELLA, 2013, p.226). 

                                                           
41 Como forma didática iniciarei a discussão caracterizando a categoria significado, no entanto, compartilhando 

da opinião de AGUIAR e OZELLA (2006,2013), sentido e significado apesar de serem diferentes, de não 

perderem sua singularidade, não devem ser analisados em  separado, deslocados um do outro, pois um não se faz 

sem o outro. 
42 Anotações aula expositiva disciplina Desenvolvimento Humano e Aprendizagem - Mestrado SaSA - dia 

02/05/2015 –Profa. Dra. Agnes Maria Gomes Murta. 
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Desta forma, Vigotski (2001) coloca que os significados são, portanto, construções históricas 

e sociais, os quais permitem e possibilitam que a comunicação aconteça, socializando as 

experiências humanas e, portanto, se transformam no próprio movimento histórico, apesar de 

serem relativamente mais estáveis, pois são conteúdos instituídos, mais fixos e apropriados 

pelos sujeitos de forma subjetiva. É a partir dessa tese da dinamicidade do significado que o 

conceito de “sentido” aparece, em cena na obra de Vigotski, como sendo fundamental para a 

investigação e compreensão da relação pensamento-linguagem (BARROS et al., 2009).  

Uma vez reconhecida a dialeticidade entre sentido e significado, sendo 

configurado, pois, como par dialético, unidade contraditória do simbólico e do emocional, e 

que deve ser compreendido como tal, discutiremos agora a categoria Sentido.   

De acordo com AGUIAR (2009), a categoria Sentido na obra de Vigotski, coloca 

que as significações, são para além de meras conceituações de palavras, pois revelam a 

complexidade do ser humano e que as aparências não desvelam a totalidade das coisas. Isso 

reafirma, que para a compreensão do sentido atribuído a linguagem e suas expressões, é 

necessário um desvelar de todas as possibilidades que uma palavra possa representar para o 

sujeito; implica dizer e compreender os sentidos atribuídos pelo sujeito em toda sua 

complexidade.   

A categoria Sentido, assim colocada apresenta então seu grande caráter simbólico, 

enquanto elemento mediador da relação subjetiva do homem com o mundo.   

Vigotski (2001), baseado na obra do psicólogo Francês Frederic Paulham ao 

discutir as relações entre “significado” e “sentido” afirma:  

 

O sentido de uma palavra é a soma de todos os eventos psicológicos que a palavra 

desperta em nossa consciência. É um todo complexo, fluido e dinâmico, que tem 

várias zonas de estabilidade desigual. O significado é apenas uma das zonas de 

sentido, a mais estável e precisa. Uma palavra adquire o seu sentido no contexto em 

que surge; em contextos diferentes, altera o seu sentido. O significado permanece 

estável ao longo de todas as alterações do sentido. O significado dicionarizado de 

uma palavra nada mais é do que uma pedra no edifício do sentido, não passa de uma 

potencialidade que se realiza de formas diversas da fala (VIGOTSKI, 2001, p.465). 
 

Nesta direção Vigotski se refere ao sentido como dinâmico, fluido e complexo e 

que se divide em diversas zonas, as quais são muito variadas e estão em constante 

movimentação, em instabilidade o que Gonzalez-Rey (2012, p.51-52) define como caráter 

ontológico do sentido, pois não se limita a um único conceito abstrato, mas se encontra no 
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momento sócio-histórico do sujeito podendo se associar aos diversos contextos em que se 

encontra. Desta forma, segundo o autor na obra de Vigotski, a categoria sentido simboliza 

toda a capacidade de “expressar processos complexos de subjetivação naquilo que tem de 

dinâmico, irregular e contraditório. [...] permite ultrapassar as dicotomias consciente-

inconsciente, individual-social, afetivo-cognitivo, etc.” 

Dizer que os sentidos são elementos essências na constituição e expressão da 

subjetividade43, abre, pois, a possibilidade de compreensão da realidade psíquica dos sujeitos, 

ou seja, uma síntese entre objetividade e subjetividade (AGUIAR, 2009). Significa dizer que 

o sentido é, portanto, objetivado na palavra, como nos coloca Gonzales-Rey (2012, p. 52) “o 

sentido não representa uma omissão do objetivo e sim uma forma de representar o processo 

através do qual o objetivo se converte em psicológico”. Assim, podemos dizer que trata-se de 

uma manifestação da objetividade, modificada, transformada que ao se expressar, consolida o 

universo das significações.   

Barros et al. (2009), aponta que o debate proposto por Vigotski, inclui a categoria 

sentido como um acontecimento semântico particular que se faz através das relações sociais 

por intermédio dos signos, permitindo a emergência da singularização dentro de um processo 

de interações históricas, sociais e culturais. Com isso novas possibilidades de compreensão do 

processo de significação à luz da perspectiva sócio-histórica; com esse novo olhar sobre a 

categoria sentido, permite que as investigações psicológicas passem a considerar sobre todo o 

caráter dinâmico, complexo e instável das significações, do que centrar-se apenas no 

significado das palavras necessariamente os quais são apenas uma das zonas do sentido.   

Outro fator relevante apontado por Vigotski (2001, p. 465) coloca que “uma 

palavra adquire o seu sentido no contexto em que surge; em contextos diferentes, altera o seu 

sentido”, reafirma ideia de que o sentido assim como os signos são produzidos socialmente 

nas práticas sociais na dialética histórica da constituição do universo psicológico e as 

experiências do sujeito, ou seja, abre, pois, a possibilidade de múltiplas construções de 

sentido. 

De acordo com o por Barros et al. (2009), dizer que o sentido é uma categoria que 

se faz e se produz nas práticas sociais, é tratar as articulações entre as relações sociais e os 

                                                           
43 A subjetividade aqui é entendida como coloca AGUIAR e OZELLA (2013, p. 305), “como uma possibilidade 

humana de organizar experiências convertidas em sentido. É uma dimensão da realidade que podemos 

denominar dimensão subjetiva da realidade objetiva”.  

Ver categoria Subjetividade em GONZALEZ-REY (2005). 
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processos psicológicos sob a dimensão da constituição dialética e não de um determinismo do 

social, como resultante único e exclusivo da influência externa sobre o indivíduo, “tomado 

meramente como reflexo ou reação as injunções objetivas” (BARROS et al., 2009, p. 179).   

Neste aspecto, toda investigação que aborde as práticas sociais e suas 

significações, leva em consideração que o sentido é entendido como forma de subjetivação 

singular constituída socialmente e que nesta perspectiva, toda produção de sentido deve situar 

a palavra ao seu contexto de uso e de sua emergência.   

A categoria sentido, segundo Vigotski (2001) para conhecer o discurso do outro é 

preciso entender os motivos de seus pensamentos.44 De acordo com Aguiar (2009 p. 65-66), 

para compreensão das Zonas de sentido é necessário se levar em conta duas outras categorias, 

a “necessidade” e o “motivo”. Para ela a necessidade contém como elemento predominante a 

emoção e se refere a um “estado dinâmico, de mobilização do sujeito e que se constitui na 

relação histórica do sujeito com o mundo social, mas de modo não intencional”, dessa forma o 

sujeito é afetado pelo mundo, mas não possui controle sobre isso. Por outro lado, o motivo 

seria o processo de significação no mundo social das necessidades do sujeito e que o mobiliza 

para a ação:   

 

Os sentidos se constituem nessas relações, nesses movimentos de sermos afetados 

afetiva e cognitivamente, de nos mobilizarmos, constituirmos necessidades, 

vontades e, finalmente encontrarmos/significarmos algo que nos satisfaça, e, 

portanto, nos motive (AGUIAR, 2009, p. 67).   

 

Assim, reafirma a ideia de Vigostki que para a apreensão dos sentidos e 

significados atribuídos pelo sujeito, é necessário não apenas contextualizar o seu discurso, 

mas compreender os motivos e as necessidades que mobilizam o sujeito a pensar e se colocar 

deste ou daquele modo. É necessário, portanto, apreender seu movimento afetivo-volitivo no 

seu processo de ação e assim se aproximar do que de fato é o sujeito.  

Nesta pesquisa, ressaltamos a importância de se compreender o sujeito em sua 

singularidade, situado em seu contexto histórico, cultural e social, desta forma, considerar o 

homem e toda sua constituição sócio-histórica dentro de seu mundo social e comunitário. Isto 

posto, significa portanto compreender o movimento dialético de constituição dos sentidos e 

                                                           
44 Anotações da aula ministrada no dia 24/03/2015, Disciplina de Desenvolvimento Humano e Aprendizagem, 

Profa. Dra. Agnes, Maria Gomes Murta. 
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significados atribuídos pelos sujeitos da Comunidade Quilombola Marques às mudanças 

ocorridas com o processo de translocação e reassentamento.  
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2 OBJETIVO   

Este estudo teve como objetivo levantar, analisar e desvelar os sentidos e 

significados (Significações) atribuídos pelos moradores da Comunidade Quilombola Marques 

ao processo de translocação/reassentamento. 
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3 ARCABOUÇO TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

Sem referência a uma epistemologia, uma teoria do conhecimento seria uma 

meditação sobre o vazio (Japiassu, 1975, p. 11).   

 

3.1 Pesquisa em Psicologia Sócio-Histórica 

 

Esta é uma pesquisa qualitativa de campo que tem como pressuposto 

epistemológico a Psicologia Sócio-Histórica.  

Vigostiski (2007, p. 66-69) ao tratar sobre o método apresenta três princípios 

básicos em pesquisa, que segundo ele visam superar os modelos tradicionais baseados em 

estímulo-resposta utilizados pela Psicologia positivista os quais são:  

1º O pesquisador ao se propor a realizar um estudo, deve focar suas analises nos 

processos constitutivos do objeto, distinguindo a análise do objeto em si, “o que requer uma 

exposição dinâmica dos principais pontos constituintes da história dos processos” do objeto, 

de sua transformação e desenvolvimento e não somente sobre o seu produto. 

2º O método baseado apenas na simples descrição dos fatos não é capaz de revelar 

a “gênese e as suas bases dinâmico-causais” que estão implícitas aos fenômenos. Vigotiski 

propõe que é necessário manter e conservar a concretude dos fenômenos investigados e 

avançar para além da mera “descrição”, direcionando-se para a “explicação” destes 

fenômenos a partir de sua gênese. Isso implica dizer que, interessa ao pesquisador 

desvincular-se de abordagens que este autor classifica como abordagens fenotípicas 

(descrição do conjunto de características externas, aparentes, imediatas) de fácil identificação, 

e aderir as “genotípicas” as quais remontam à explicação de suas origens e desenvolvimento. 

3º Compete ao pesquisador o cuidado com o que o autor nomeia de 

“comportamentos fossilizados”, ou seja, aqueles que se automatizaram ao longo do “processo 

do desenvolvimento histórico” e que, portanto, “perderam sua aparência original”. Desta 

forma, é necessária uma investigação para além das aparentes manifestações dos fenômenos 

em busca de se alcançar sua verdadeira essência, se aproximando ao máximo de suas 

determinações.   



70 
 

Assim, entendemos aqui que a pesquisa qualitativa é aquela que objetiva estudar e 

desvelar as várias determinações constitutivas do fenômeno, bem como desvelar asmediações 

que o constitui, buscando com isso, se aproximar ao máximo da essência do mesmo.  

Tendo em vista tal posicionamento metodológico, tratarei a seguir do nosso 

entendimento (enquanto equipe de pesquisa) acerca dos itens abaixo: local da pesquisa, as 

fontes de informação (sujeitos e documentais), as técnicas e dos instrumentos, que utilizamos 

para o alcance e produção das informações sobre o objeto de estudo.   

 

3.2 Local da Pesquisa   

 

Entendemos por local de pesquisa o lugar onde o pesquisador obtém e constrói as 

informações sobre seu objeto de estudo. Desta forma a pesquisa foi realizada na Comunidade 

Quilombola Marques, que faz parte do município da cidade de Carlos Chagas (MG), e se 

situa-se a 54 km da sede do município.   

 

3.3 Fontes de Informação  

 

Entendemos como fontes de informação todo e qualquer elemento que sirva para a 

obtenção de conhecimento sobre o fenômeno estudado. Em pesquisas qualitativas a escolha se 

dá de forma intencional, ou seja, a escolha é feita pelo pesquisador que avalia, dentre os 

elementos disponíveis, aqueles que o mesmo considerar melhor servir para se alcançar os 

objetivos propostos.   

Em relação às definições de quantitativos mínimos ou máximos de sujeitos que 

devem participar da pesquisa, de forma a ser representativos da realidade pesquisada e, ao 

mesmo tempo significativos às produções teóricas resultantes de uma pesquisa. Concordamos 

com Aguiar (2015 b) ao apontar que, não é a quantidade de sujeitos que garante a 

generalização do fenômeno, ou seja, sua replicação a outros casos semelhantes, mas sim a 

profundidade e riqueza das informações produzidas que possibilitam apreensão dos processos 

e determinações constitutivas do fenômeno estudado. Nas próprias palavras de Aguiar: 
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A generalização se define pela capacidade explicativa alcançada sobre uma 

diversidade de fenômenos. Dá-se, portanto, pela capacidade de desvelamento das 

mediações constitutivas do fenômeno pesquisado, contribuindo qualitativamente no 

curso da produção teórica. O conhecimento produzido seja a partir de um sujeito, 

uma escola, um grupo, constitui-se, pois, em uma instancia deflagradora da 

apreensão e do estudo de mediações que concentram a possibilidade de explicar a 

realidade concreta (AGUIAR, 2015b, p. 170).   

 

Dito isso, informamos que as fontes escolhidas foram os moradores da 

Comunidade Quilombola Marques, considerados aqui como sujeitos e ao mesmo tempo as 

fontes documentais da pesquisa. Teceremos abaixo algumas considerações acerca.   

 

3.3.1 Sujeitos   

 

Concordamos com Freitas (2002), ao dizer que toda pessoa 

participante/investigada da pesquisa são consideradas sujeitos, o que implica dizer que se 

deve “compreendê-la como possuidora de uma voz reveladora da capacidade de construir um 

conhecimento sobre sua realidade que a torna coparticipante do processo de pesquisa”. 

Carneiro (2013) ao dialogar com Gonzalez-Rey (2010) coloca que na pesquisa 

qualitativa, o envolvimento dos participantes, incluindo o próprio pesquisador se dá como 

uma decisão que se produz a partir de interesse pessoal, ou seja, sempre se relaciona ao 

sentido atribuído ao processo de pesquisa.  

Ao discutir sobre o lugar do sujeito da pesquisa qualitativa Gonzalez-Rey (2010 

p.53), reafirma que a natureza do objeto de pesquisa em ciências sociais e humanas, nos leva a 

reconhecer também que se trata “de um sujeito interativo, motivado, e intencional, que adota 

uma posição em face das tarefas que enfrenta”. Desta forma, a investigação não pode ignorar 

essas características, e, portanto, a comunicação entre pesquisador e pesquisado, será de 

crucial para qualidade do estudo.  

González-Rey (2010) também afirma que uma pesquisa nesta perspectiva tem 

como unidade de trabalho a qualidade das informações geradas, e assim, o número ideal de 

participantes deixa de ser um critério estatístico de representatividades de amostras e passa a 

ser as próprias demandas qualitativas do processo de construção de informações relativas ao 

campo pesquisado.  
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Assim sendo, participaram dessa pesquisa todos os moradores da comunidade, o 

que totaliza aproximadamente 25 (vinte e cinco) pessoas, entre homens e mulheres, idosos, 

adultos, adolescentes e crianças. A justificativa da escolha desses sujeitos se deu pelo fato de 

serem testemunhas oculares, ou seja, vivenciaram o processo de translocação e 

reassentamento, portanto, ninguém melhor que eles para desvelar as significações desse 

fenômeno.  

Vale ressaltar que na comunidade o número de moradores é flutuante uma vez que 

ao longo de todo o processo de desenvolvimento da pesquisa alguns se mudavam para a 

cidade em busca de emprego, e profissionalização e passado algum tempo, retornavam a 

residir na mesma.    

 

3.3.2 Fontes Documentais   

 

É denominado documento todo material produzido intencionalmente, num dado 

contexto a fim de registrar e comprovar fatos, acordos, eventos entre outros. Também são 

considerados documentos todo material produzido intencionalmente ou não que se presta à 

preservação da memória de vivências individuais ou coletivas.  

Murta (2008), para falar acerca das fontes documentais, afirma que os documentos 

surgem num determinado contexto e fornecem informações sobre o mesmo, e se prestam para 

revelar fatos não narrados, complementar as informações coletadas através de outras fontes e 

inclusive desvelar contradições entre as falas dos sujeitos e os fatos documentados.  

Neste estudo, além do acervo fotográfico, bibliográfico e de imagens que a 

própria comunidade possui, utilizamos para nossas análises e construções teóricas os 

documentos oficiais como TCC (Termo de Compromisso e de Conduta), ata de fundação da 

Associação Quilombola, Laudo Antropológico, Certidão de Autoconhecimento; Estatuto da 

Associação Quilombola. Também foi consultado o diário de campo confeccionado durante as 

visitas na comunidade como também durante a permanência na mesma.  

Destaco aqui sobre o uso do diário de campo e sua importância não só para o 

registro das informações e impressões pessoais observadas na comunidade, mas, sobretudo 

como forma de suporte para reflexões, monitoramento das ações e para as avaliações de todo 

o processo de realização da pesquisa. 
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Segundo Falkembach (1987), o diário de campo facilita o processo de observação, 

descrição e reflexão voltado para os acontecimentos no dia a dia do campo de estudo e por 

isso é considerado um dos principais instrumentos científicos45de observação e registro além 

de uma importante fonte de informação para uma equipe de trabalho.   

De acordo com Lewgoy e Scavoni (2002 p. 63) o diário de campo é “um 

documento pessoal-profissional no qual o profissional fundamenta o conhecimento teórico-

prático, relacionando com a realidade vivenciada no cotidiano profissional, através do relato 

de suas experiências e sua participação na vida social”.  

Seguindo essa linha de raciocínio, Murta (2016), afirma que o diário de campo é 

bem mais que um simples instrumento para anotações, que um caderno ou caderneta de 

observações/anotações e, por outro lado, não pode ser considerado como uma técnica em si 

levando em consideração o conceito dessa última. Ela afirma que o diário de campo se 

aproxima muito ao que se entende como documento, pois consiste em uma fonte riquíssima 

de informações, onde habita o diálogo estabelecido entre a realidade aparente e os lampejos 

teóricos do pesquisador – o concreto pensado (nesse sentido, ele contém bem mais que meras 

descrições); é onde habita o processo de construção, desconstrução e reconstrução das 

impressões, sentimentos e análises realizadas no campo acerca do próprio campo observado. 

Reúne em seu interior o embate dialógico que o pesquisador trava consigo mesmo em virtude 

das interlocuções que realiza, seja com o referencial teórico que utiliza como eixo norteador, 

seja com os elementos constitutivos do local onde se dá sua pesquisa, ou seja, com os diversos 

aspectos da realidade cotidiana da comunidade. Conclui-se, portanto, que o diário de campo 

tem um caráter além de descritivo, também carater investigativo, crítico e analítico. 

 

3.4 Técnicas  

 

De acordo com Murta (2016) técnica em pesquisa qualitativa, é entendida como a 

situação ou recurso que favorece a construção e expressão das informações no contexto da 

mesma. A escolha da técnica deve considerar os aspectos da fonte de informação escolhida, 

qualquer que seja ela – sujeito, fontes documentais ou bibliográficas dentre outras, uma vez 

que o que se busca é o desvelar do processo constitutivo do fenômeno e suas várias 

determinações. Outro aspecto importante na escolha da técnica é a manutenção constante do 

                                                           
45 Grifo meu. 
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processo dialógico, pois é ele que favorece a articulação dos diferentes momentos da 

pesquisa. 

Ressalta-se também que o uso e articulação de variadas técnicas no processo da 

pesquisa é uma importante forma de ampliação do alcance da gênese dos fenômenos 

estudados, principalmente para a apreensão daquelas informações que não derivam de fontes 

verbais orais e/ou escritas (MURTA, 2016).  

Uma vez discutidas algumas bases teóricas sobre as técnicas, apresento a seguir as 

utilizadas nesta pesquisa.    

 

3.4.1 Entrevistas Centralizada, Semiestruturadas e Recorrentes  

 

Entrevista é entendida como uma técnica de obtenção de informações na qual, há 

o contato direto (não necessariamente cara a cara) entre o investigador e os seus entrevistados 

em que ocorre a interlocução entre as partes. Ela permite a expressão de ideias, pensamentos, 

opiniões e reflexões do entrevistado, enquanto o entrevistador através de perguntas facilita sua 

expressão sem perder de vista os objetivos da investigação (CAPUTO, 2010).  

Pensando em todo o contexto que estamos discutindo sobre abordagem da 

Psicologia Sócio-Histórica, tendo em vista o lugar de destaque da linguagem no processo de 

construção do conhecimento em pesquisa qualitativa, Gonzalez Rey (2010; 2012) coloca que 

o uso de entrevista como técnica de coleta de informações e levantamento de indicadores tem 

a função de favorecer o processo de mediação das expressões e possibilitar a apreensão dos 

sentidos e significados produzidos acerca dos fenômenos.   

Murta (2008) ressalta que a entrevista, como a técnica mais usual em pesquisa 

qualitativa, deve ser direcionada não como um diálogo despretensioso e neutro, (Minayo, 

2004, p. 57) acrescenta que a entrevista “se insere como meio de coleta dos fatos relatados 

pelos atores, enquanto sujeito objeto da pesquisa, que vivencia uma determinada realidade 

que está sendo focalizada”. Desta forma o direcionamento da entrevista deve buscar a 

qualidade das informações que serão produzidas sobre o fenômeno estudado.   

Ao conduzir uma entrevista o pesquisador precisa se deslocar da centralidade na 

produção do conhecimento para integra-se na dinâmica do processo de comunicação entre o 

sujeito e o pesquisador, para que dessa forma possa ultrapassar o velho modelo de entrevista 



75 
 

perguntas - respostas e voltar-se para o estabelecimento de vínculos, os quais favorecerão 

assomar os aspectos afetivos ao contexto da produção de informações (COUTINHO, 2015; 

MURTA, 2008).  

Neste sentido, buscamos fazer com que as entrevistas realizadas nesta pesquisa 

favorecessem tanto o estabelecimento de vínculos quanto os meios de facilitação do diálogo e 

canais de comunicação entre os pesquisadores e os sujeitos de pesquisa.   

Destaco que o interesse no uso de entrevistas neste estudo, também se deu pela 

preocupação do desenvolvimento da pesquisa estar sempre alinhada às recomendações 

propostas para uma investigação dentro da abordagem Sócio-Histórica. Concordamos com 

Aguiar (2006, p. 17-18) quando coloca que a análise deverá ter como meta o não 

contentamento com a aparência dos fatos. E, portanto, a entrevista é uma das técnicas que 

mais “[...] permite acesso aos processos psíquicos que nos interessam particularmente, os 

sentidos e os significados”.  

Uma vez que discorrido sobre o conceito de entrevista passarei a descrever sobre 

o que é entrevista centralizada, semiestruturada e recorrente.  

A entrevista centralizada/temática é aquela que visa coletar informações com 

relação a um determinado problema e deve ser utilizada quando se deseja aprofundar na 

compreensão do fenômeno de estudo com foco na opinião do entrevistado sobre a 

especificidade do problema para o qual a entrevista se centraliza. Haja vista que, nesta 

modalidade de entrevista a finalidade é evitar uma conversa estagnante ou um tópico 

improdutivo. Também se utiliza a indução, que objetiva aprofundar a compreensão do assunto 

ou confrontar contradições ou inconsistências nos enunciados (HOPF, 1989, p. 101-103, apud 

MURTA, 2008). 

A entrevista semi-estruturada é aquela que faz uso de planejamento prévio das 

perguntas, denominado roteiros. O roteiro segundo Minayo (2004) se diferencia do tradicional 

questionário ou de uma entrevista fechada, pois ele permite que os pontos de vista dos 

entrevistados sejam mais bem expressos uma vez que ele é relativamente mais aberto que os 

dois anteriores. 

Aguiar e Ozella (2013) colocam que a entrevista recorrente permite que, a cada 

entrevista, após uma primeira leitura, o sujeito (informante) possa ser consultado ao longo da 

pesquisa no sentido de extinguir dúvidas, aprofundar colocações e reflexões, o que possibilita 
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a análise conjunta do processo utilizado pelo sujeito para a produção de sentidos e 

significados.   

Murta (2008, p. 79) acrescenta que a entrevista é recorrente quando, após 

entrevistarmos uma primeira vez cada sujeito, podemos retornar a ele “uma segunda, terceira 

e tantas outras vezes que forem necessárias, a fim de buscar mais informações sobre o tema 

tratado”. Para a autora, esta é uma estratégia muito útil, uma vez que se tem a oportunidade de 

esclarecer alguns aspectos que possam ter ficado não muito claros ou incompletos podendo, 

até mesmo serem apresentados e discutidos com o entrevistado alguns pontos das análises 

preliminares realizadas.  

Neste sentido, a escolha da entrevista centralizada auxiliou endereçar os esforços 

para a busca de informações voltadas para os nossos objetivos. Vale também lembrar que 

eram cinco, os temas abordados no projeto guarda-chuva, dessa forma, uma entrevista 

semiestruturada, com roteiro pré-estabelecido serviu de base e norteio para que na condução 

da entrevista, todos os temas fossem abordados, e ao mesmo tempo buscou trazer para a cena 

dialógica a construção de um diálogo livre sobre cada um dos objetivos propostos 

(constituição da identidade, aspectos acerca da alimentação, processo, de translocação e 

reassentamento e ainda aspectos ligados à agricultura e pecuária). Por último, a utilização da 

entrevista recorrente serviu para maximizar o processo de investigação, sanando dúvidas e 

trazendo luz aspectos pouco elucidados ou incompreendidos no momento da entrevista. 

Acrescenta-se ainda que a interlocução dos sujeitos com seu próprio depoimento funciona 

como possibilidade reflexiva e auxilia a reforçar o dito, ou solicitar alterações daqueles ditos 

que julgarem não pertinentes ou equivocados. Segundo Murta (2016), a associação dessas três 

modalidades de entrevistas possibilita maior liberdade às memórias dos entrevistados, mas 

sem perder de vista a objetividade da aplicação da técnica. Para finalizar informo que foram 

entrevistados 22 (vinte e dois) sujeitos ao todo, entre adolescentes, adultos e idosos.  

Passo agora a discorrer acerca de outra técnica utilizada nesse processo de 

investigação que foi a observação.    
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3.4.2 Observação   

 

Em se tratando de um estudo de campo, concordamos com Gonzalez-Rey (2005) 

ao afirmar que estar em campo, para além da simples produção de informações, permite ao 

pesquisador a presença e participação constante dentro da comunidade o que dá acesso a ricas 

fontes e produção de informações. Para ele a participação do pesquisador no curso cotidiano 

da vida da comunidade favorece o estabelecimento de redes de comunicacionais e permite a 

expressão cotidiana dos sujeitos estudados, fonte excepcional para produção de 

conhecimentos.  

Segundo Marconi e Lakatos (2008), a observação é uma importante ferramenta 

em pesquisa e visa a conquista de informações que se utiliza dos sentidos para acessar 

determinados aspectos da realidade e não se restringe apenas em ver e ouvir, mas também de 

perceber e examinar os fatos ou fenômenos que se pretende estudar. Desta maneira o trabalho 

de campo com o uso da observação ganha mais um recurso para complementar o acesso às 

informações, podendo confrontar os dados obtidos na pesquisa.  

Murta (2008) ao dizer sobre os tipos de observação coloca que independente de 

ser livre ou sistemática, ambas as observações são sempre focalizadas e com intencionalidade, 

pois a produção de informações está sempre ligada ao referencial teórico do pesquisador e aos 

eventos e fenômenos a serem investigados. Marcondes e Acosta (2002) ao dizem que para 

uma observação, importa ao pesquisador selecionar os focos a serem observados, demandado 

do pesquisador clareza de suas principais inquietações, questionamentos relativos ao objeto de 

estudo fundamentados pelo conhecimento teórico sobre o tema.  

Ao pensar sobre os aspectos teóricos relativos a abordagem Sócio Histórica, 

Freitas (2002, p. 26-38) coloca que a observação nesta perspectiva assume uma postura mais 

dialética, através da mediação entre o individual e o social, em que pesquisador juntamente 

com os sujeitos colaboradores produzem sentido aos eventos observados e não se trata da 

mera descrição dos eventos,  mas sim uma compreensão da totalidade construída nos liames 

dos diferentes enunciados produzidos entre o pesquisador e pesquisado, buscando-se as 

possíveis relações dos eventos a fim de integrar o individual e o social. Assim o processo de 

observar nesta perspectiva “[...] se constitui em um encontro de muitas vozes, de diferentes 

discursos, sejam verbais, gestuais e expressivos, discursos esses que refratam a realidade da 

qual faz parte, construindo uma verdadeira tessitura da vida social”. 
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 Para finalizar informo que as observações em campo realizadas não ocorreram de 

forma sistematizada, com roteiros preestabelecidos e fixos, entretanto, todas as vezes que 

estive em campo me atentei para ocorrências que poderiam complementar, enriquecer e 

esclarecer aspectos do cotidiano da comunidade informada. Para materializar as observações 

foi utilizado o diário de campo. 

 

3.4.3 Roda de Conversa   

 

Segundo Figueiredo e Queiroz (2012) as Rodas de Conversas são técnicas 

utilizadas nas metodologias participativas de investigação, principalmente em psicologia 

social que priorizam discussões em torno de uma temática selecionada de acordo com os 

objetivos da pesquisa. Nesta proposta metodológica, dentro de um processo dialógico, os 

participantes podem fazer suas colocações, tecer seus comentários e produzir elaborações, 

mesmo que contraditórias. Para esses autores, o próprio processo dialógico, favorece e instiga 

os interlocutores a falarem sobre o tema, sendo possível se posicionarem e ouvir o 

posicionamento do outro. Destarte, ao mesmo tempo em que as pessoas falam suas histórias, 

buscam compreendê-las por meio do exercício de pensar compartilhado, o qual possibilita a 

significação dos acontecimentos.   

Afonso e Abade (2008) acrescentam ainda que as “rodas de conversa” tem por 

objetivo a constituição de um espaço onde seus participantes dentro da temática geradora, 

possam refletir sobre o seu cotidiano, sua relação com o mundo, com os acontecimentos, 

situações e eventos, portanto, devem ser realizadas dentro de um contexto que possibilite o 

expressar de pensamentos, e afetos.  

Para Romanini (2011) uma vez que as rodas de conversa são concebidas como um 

método apropriado para estudar as normas, significados e processos de um grupo, é preciso 

destacar que as informações produzidas devem ser analisadas sob a perspectiva da 

especificidade do próprio grupo investigado, em um contexto específico, visto que os 

fenômenos são característicos de um tempo, lugar e cultura particulares inseridos em um 

macro contexto Sócio-Histórico.   

Murta (2016) orienta e acrescenta que nesse tipo de técnica de produção de 

informações é extremamente necessário que o pesquisador/entrevistador além de facilitador, 

assuma de fato o papel de condutor e líder do grupo, uma vez que no ajuntamento de vários 
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sujeitos, principalmente adolescentes, tem-se além de aumentada a possibilidade do desvio da 

temática proposta, gastando-se assim, muito tempo com conversas desnecessárias à pesquisa, 

também tem-se aumentada a probabilidade do surgimento de conflitos indesejáveis, como as 

disputas para se ocupar a centralidade, desrespeitos como ironia e desvalorização  da opinião 

dos colegas participantes, intimidações e etc. Nesse sentido, é necessário que o pesquisador 

tenha experiência prévia em trabalhar com grupos e tenha desenvolvida a “escuta apurada”, 

para poder evitar tais situações e, caso ocorram, tenha conhecimento e prática de técnicas de 

intervenção grupal.  

Explicado o entendimento acerca da Roda de Conversa, acrescento que a escolha 

por essa técnica para a produção das informações junto aos adolescentes da Comunidade 

Quilombola Marques, se deu por compreendermos as características específicas da 

adolescência frente a processos grupais. Frisa-se aqui que o grupo funciona para o adolescente 

como suporte para que ele possa assumir ideias e ações, isso porque nesse período do 

desenvolvimento, o processo identificatório com seus iguais/pares é constitutivo e constituinte 

da identidade do mesmo; o grupo justifica e autoriza e/ou impede e condena essas ideias e 

ações, que, a princípio particulares são confirmadas pelo grupo como um bem coletivo. 

Assim, convidados a produzirem informações em grupo aumenta-se sobremaneira as 

possibilidades da produção de informações desejadas para a pesquisa, destacando-se ainda 

que em grupo, dependendo da sua condução, a entrevista poderá se dar de forma participativa 

e interativa, o que no caso dessa pesquisa é fundamental para o entendimento das vivencias e 

significações atribuídas ao processo de translocação e reassentamento a que foram impostos. 

Assim em julho de 2015 foi realizada uma roda de conversa onde participaram, além de mim 

e Dayse Coutinho, cinco (05) adolescentes. 

Após tecer considerações sobre as técnicas e sobre as argumentações da sua 

utilização, e, como toda aplicação de técnicas exigem a utilização de instrumentos que a 

viabilizem passo agora a descrição dos mesmos.   

 

3.5 Instrumentos   

 

Enquanto mediadores, o instrumento é considerado como qualquer objeto que 

sirva de agente mecânico e que facilite a execução de um trabalho ou tarefa, assim, o uso de 

gravadores, câmeras fotográficas, filmadoras, pranchas de desenhos, cadernos e blocos para 
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anotações dentre outros, podem ser utilizados para o acesso e apreensão das informações 

produzidas na atividade de pesquisa. Dessa forma eles viabilizam técnicas como entrevistas, 

observações e rodas de conversa, dentre outras (MURTA, 2008; COUTINHO, 2015).  

Os instrumentos utilizados durante todo o processo de construção dessa pesquisa 

foram: o caderno e canetas para anotações das observações “in locus”, a câmera fotográfica, 

para o registro de imagens, momentos, fatos locais e situações consideradas relevantes para 

compreensão do universo estudado. Nas entrevistas e para a roda de conversa foi utilizado o 

gravador de voz digital.  

Uma vez definidas as técnicas e instrumentos utilizados passemos agora para os 

aspectos éticos considerados em nossa pesquisa.   

 

3.6 Considerações éticas   

 

Os aspectos éticos envolvidos no processo de realização dessa pesquisa foram 

observados a partir da submissão do projeto guarda-chuva, citado anteriormente, o qual foi 

apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri (CEP/UFVJM), com o registro de protocolo nº 248.234.  

Cabe relembrar que cada um dos cinco objetivos, conta com a colaboração de 

orientandos da professora Agnes, coordenadora do projeto guarda-chuva, seja em nível de 

mestrado ou de graduação. Reafirma-se que para o desenvolvimento de cada um desses 

objetivos observou-se a Resolução 466/2012. Vale lembrar também que constantemente todas 

as produções são devolvidas à comunidade para apreciação, incluindo os produtos já gerados 

(transcrições de entrevistas, vídeo-documentário46 dissertação já finalizada, acervos 

fotográficos, banners e resumos apresentados em seminários e etc.).   

 

3.7 Procedimentos Metodológicos   

 

Dando prosseguimento, relato o processo de construção e organização das etapas 

da pesquisa: 

                                                           
46 O vídeo-documentário foi um produto do projeto de extensão realizado pela equipe de pesquisa, e surgiu como 

demanda da própria comunidade. 
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3.7.1 Etapa 1: Encaminhamento Para o Programa SaSA e para o CEP/UFVJM do Projeto 

de Pesquisa Guarda Chuva 

 

Como dito anteriormente esta pesquisa é parte integrante do Projeto Guarda-Chuva 

“Sentidos e Significados atribuídos pelos remanescentes de quilombo ao processo de 

translocação e reassentamento: o que sentem os cidadãos dos Marques?, o qual  foi apreciado 

e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri - CEP/UFVJM, sob protocolo nº 248.234. Este projeto se constitui de 5 

objetivos, os quais estão em desenvolvimento, sendo que cada um deles estão sob a 

responsabilidade de um orientando da coordenadora. A finalização do projeto prevê a 

sistematização das informações apresentando uma visão panorâmica da realidade vivenciada pelos 

moradores da CQM. 

 

3.7.2 Etapa 2: Primeiros contatos com a Comunidade Quilombola Marques e 

estabelecimento de contrato ético   

 

O primeiro contato com a comunidade Quilombola Marques se deu no ano de 

2013 quando a coordenadora do projeto guarda-chuva propôs para a liderança da comunidade 

a realização de uma pesquisa, na qual participariam outros professores da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e estudantes da graduação e pós-graduação47.  

Também neste primeiro momento realizou-se um encontro da coordenação da 

pesquisa com o responsável pela Secretaria de Cultura e Ação Social do município de Carlos 

Chagas em busca de apoio e parceria para a realização das atividades de pesquisa, no entanto, 

naquele momento o acordo de colaboração aconteceu de maneira informal, sem registro 

oficial de parceria.  

Após esse contato inicial agendou-se uma reunião com todos os moradores da 

comunidade no Centro Comunitário da Associação Quilombola Marques para a apresentação 

da pesquisa, que visou à apresentação dos objetivos e métodos a serem utilizados no estudo. 

Também nessa reunião foi lido e assinado por todos os moradores da comunidade o Termo de 

                                                           
47 Professora Nadja Gomes Murta, coorientadora das mestrandas Dayse A. Coutinho e Alide Altivo Gomes e dos 

graduandos Jihan Murta e Raslan, JúlianaR.Silva. 
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Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), sendo, portanto, firmado o consentimento e a 

vontade da participação.   

Devido a distância e dificuldades de acesso a comunidade, optou-se por aproveitar 

deste momento e fazer a aplicação da EBIA (Escala Brasileira de Insegurança Alimentar), nas 

09 (nove) famílias que atualmente residem ali. A aplicação dessa escala é um dos objetivos 

previstos no projeto guarda-chuva e visa analisar questões referentes a insegurança alimentar 

vivenciada pela comunidade. 

 

3.7.3 Etapa 3: Realização das Entrevistas Centralizadas e Transcrição do Material   

 

3.7.3.1 Fase1: Entrevistas   

 

Nesta etapa que se estendeu do ano de 2013 ao ano de 2015, ocorreu o processo 

de realização das entrevistas. Ressalta-se que foram realizadas ao todo 15 entrevistas 

(individuais e grupais), sendo que a maioria delas foram realizada em 2013 coordenadora do 

projeto guarda-chuva. Como na realização da entrevista era necessário abordar vários 

aspectos do cotidiano da comunidade para atender os outros objetivos do projeto, utilizou-se 

de um roteiro para garantir que todos os objetivos fossem contemplados vide (Apêndice A). 

As entrevistas aconteceram na própria comunidade e nas residências dos moradores em dia e 

horário previamente agendado a fim de interferir o mínimo possível nos afazeres cotidianos 

dos entrevistados.  

Ressalto também que, tendo acesso as entrevistas já transcritas, pude retornar em 

2014 e 2015 aos entrevistados e solicitar esclarecimentos e/ou complementações das 

informações que julguei necessárias a maior compreensão do objetivo da pesquisa ora 

apresentada. Também tive oportunidade de realizar 2 (duas) entrevistas, cujos sujeitos não se 

encontravam disponíveis quando da solicitação da orientadora48. Destaco também que 02 

(duas) das entrevistas foram realizadas em grupo, por solicitação dos próprios entrevistados. 

A primeira foi do Casal Sr. Delmiro e Sra. Maria Eni, que alegaram a presença dos dois na 

casa no momento da entrevista e que assim “um ia podendo ajudar o outro nas respostas”. 

Neste sentido, foi respeitado o pedido do casal, porém, tomou-se o cuidado para que no 

                                                           
48 Há de se lembrar que a comunidade dista aproximadamente 600 KM de Diamantina, e nem sempre foi 

possível conciliar o tempo da comunidade ao da professora Agnes, minha orientadora e coordenadora do projeto 

guarda-chuva, por esse motivo, foi longo o tempo levado para a realização de todas as entrevistas.   
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decorrer dos diálogos estabelecidos fosse explorado de cada um deles suas ideias, sentimentos 

e posicionamentos. Assim, foi possível perceber e explorar a subjetividade de cada um deles. 

Segundo a professora Agnes que realizou essas entrevistas, quando a pergunta era feita, 

solitcitava-se também respostas individuais sobre o questionamento. Muitas vezes ocorreu 

que um completava a resposta do outro e quando havia discordância entre eles, cada um se 

posicionava e dava sua opinião49.   

A segunda entrevista coletiva, que também foi solicitada pelos entrevistados 

(Edson, João Batista, Lucas e Wilhian), foi realizada na cidade de Carlos Chagas, tendo em 

vista a disponibilidade de horário e tempo. Esta seguiu o mesmo padrão da entrevista anterior, 

reportando a pergunta a cada um dos quatro participantes individualmente.  

Em relação a entrevista ter sido realizada em grupo Coutinho (2015) informa que 

tendo questionado a coordenadora do projeto guarda-chuva sobre  a validade dessa forma de 

entrevistar, que se fazia diferente das demais, foi informada que as “adaptações” realizadas 

durante os procedimentos metodológicos não pode ferir a ética e tem que resguardar a 

Resolução 466/2012, ou seja, desde que as “adaptações” não causem danos aos entrevistados, 

ou seja, não modifique a estrutura da própria técnica e dos instrumentos utilizados nem se 

altere os resultados pretendidos, não há portanto impedimentos de serem realizadas pois o 

importante é que a técnica utilizada para a produção das informações cumpra o papel a que se 

destina.    

 

3.7.3.2 Fase 2:  Transcrições, Recorrências e devolutivas   

 

Ao longo dos anos de 2013, 2014 a inicio de 2015 as entrevistas realizadas foram 

transcritas na íntegra, impressas e devolvidas aos participantes. Assim eles tiveram acesso ao 

que foi transcrito e puderam opinar sobre suas falas: se estavam corretas, se desejavam ou não 

fazer alguma alteração ou complementação no conteúdo. Nesse momento também os 

pesquisadores solicitaram esclarecimentos sobre pontos que não ficaram suficientemente 

claros ou incompletos. 

Assim, cada sujeito recebeu uma versão impressa de sua entrevista, para que 

pudessem ler e fazer as devidas alterações. Foi solicitado aos alfabetizados da comunidade 

que auxiliassem na leitura aqueles não alfabetizados. Aproximadamente 02(dois) meses após, 

                                                           
49 Informações prestadas pela própria professora Agnes em orientações. 
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em um nova reunião com toda a comunidade todas as entrevistas foram recolhidas. Destaca-se 

que nessa reunião, foi solicitado a eles que escolhessem um nome fictício para colocar em 

suas entrevistas a fim de se garantir o anonimato. Entretanto, seguiu-se a solicitação 

apresentada por todos os moradores da comunidade que se mantivesse o nome real dos 

entrevistados, pois segundo eles não fazia sentido a troca dos nomes, uma vez que os 

Quilombolas Marques são eles mesmos e compreendiam que as falas trazidas na pesquisa 

seriam de grande importância não somente para o seu reconhecimento, como para servirem de 

exemplos, modelos e estímulos reais para outras comunidades que vivem situações 

semelhantes a que vivenciaram. Também pediram que fossem mantidas as falas originais 

(coloquial), pois se reconhecem exatamente naquele jeito e modo em que se falam. 

Reiteraram o pedido e reafirmaram que sentem orgulho de sua história, sempre marcada por 

resistências e enfrentamentos e que não sentem medo ou vergonha do que dizem como 

também não precisavam de se esconder atrás de um nome “falso” 50.  

Ressalto que, em de Julho 2015, durante o período de permanência e de 

observação na comunidade tive a oportunidade de rever pontos importantes das entrevistas 

que apresentaram lacunas de compreensão tanto dos significados das palavras ou sentido dado 

ao que era relatado. Oportunidade também de questionar pontos que ainda não haviam sido 

esclarecidos e levantar outros ainda não aventados, compreendendo melhor a dinâmica de 

funcionamento da comunidade, suas expectativas, planos de futuro, limitações e frustrações.  

 

3.7.4 Etapa 4: Observações “in locus” e Diário de Campo   

 

As observações em campo se deram durante todo o meu contato com a 

comunidade, ou seja, durante os anos de 2014 e 2015 realizei juntamente com a professora 

Agnes, minha orientadora e coordenadora do projeto guarda-chuva 5 (cinco) visitas a 

comunidade. Todas foram previamente agendadas com reuniões que contavam sempre com 

presença maciça da comunidade na sede da própria Associação Quilombola Marques (AQM), 

para tratarmos de assuntos referentes ao andamento da pesquisa. Nessas idas pudemos 

explorar as estruturas e espaços físicos como as casas dos moradores e seus quintais, espaços 

como a casa de farinha, curral, o velho território onde residiam anteriormente etc. Também 

nessas visitas foi possível ter acesso aos acervos documentais acompanhado de comentários e 

                                                           
50 Grifo meu 
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explicações de algum membro da comunidade que nos acompanhava51. Também foi possível 

acessar os registros de suas memórias que muitas vezes nasciam de conversas informais com 

um e outro da comunidade onde as falas sobre seus rituais, hábitos cotidianos ou 

acontecimentos recentes na comunidade tornavam-se o centro das prosas. O conteúdo desses 

encontros foi registrado em diário de campo. 

Um momento singular e importante de minhas observações se deu em julho de 

2015, quando, em função da execução de um projeto de extensão52 realizado pela equipe de 

pesquisa permaneci na comunidade por oito (08) dias em que foi possível acompanhar toda a 

rotina cotidiana de trabalho doméstico, produção, lazer e convivências comunitárias. Ao ficar 

imersa na vida comunitária, me possibilitou não somente observar os costumes da 

comunidade, mas também vivenciá-los. Como no período, a atividade proposta foi 

capacitação dos moradores para a produção de um vídeo-documentário, tive a oportunidade 

de além do diário de campo, registrar muitas informações em vídeo, tendo a autorização da 

comunidade de utilizá-las em minhas análises.   

Ao longo dos dias da minha presença na comunidade, um dos acontecimentos 

importantes, parte integrante das filmagens do vídeo-documentário, foi a visita conjunta de 

grande parte dos moradores as antigas instalações da comunidade, que hoje já se encontram 

praticamente submersas. Me ocupei em observar e ouvir relatos dos presentes sobre as 

memórias do tempo em que moravam naquele lugar: os locais das suas casas, onde 

plantavam, criavam animais e viveram momentos de lazer e labuta. Foquei minha atenção não 

apenas para a distribuição dos espaços físicos na geografia do território, como por exemplo, a 

casa de farinha, antiga horta e pomar, moradias e locais considerados sagrados para a história 

daquele povo, mas também para os sentimentos que emanavam do encontro dos sujeitos com 

seu antigo território, com sua memória viva. Ao longo da caminhada tanto de ida quanto de 

volta, a prosa foi solta e eles deixaram aflorar a imensa saudade, carinho e gratidão que 

sentem e guardam daquele lugar.   

Enfim, ressalto que as observações realizadas produziram material riquíssimo os 

quais contribuíram imensamente para o processo de análise e desvelamento das significações 

atribuídas ao processo de translocação e reassentamento da comunidade.   

                                                           
51A comunidade colocou à disposição dos pesquisadores todos os documentos e acervos disponíveis, autorizou 

inclusive que fossem feitas cópias aos cuidados da equipe para que fossem consultados quando necessário. 
52 A pedido da comunidade foi elaborada uma ação de extensão, registrado na PROEXC/UFVJM, Registro 

023.3.136-2015 que ocorreu entre 18/07/2015 a 28/072015. Cujo objetivo foi capacitar a comunidade para 

elaboração, execução e edição de um vídeo-documentário. Maiores detalhes, vide relato no apêndice C. 



86 
 

3.7.5 Etapa 5: Roda de Conversa com Adolescentes 

 

A Roda de conversa com os adolescentes aconteceu em julho de 2015, no período 

de estadia da equipe na comunidade e contou com a participação de 5 adolescentes, 3 meninos 

e 2 meninas com idades entre 13 e 18 anos. A proposta da roda de conversa baseou-se no 

mesmo roteiro da entrevista, no intuito de colher informações sobre os sentidos e significados 

que eles atribuem ao processo de translocação/reassentamento. Toda a roda foi áudio-gravada 

por gravador digital e transcrita. Em reunião com a comunidade foi esclarecido sobre o 

objetivo da roda de conversa e relembrado aos responsáveis que tal atividade estava prevista e 

que eles haviam assinado o Termo de Assentimento (TCLE), autorizando a participação dos 

seus filhos. Foram questionados também se ainda estavam de acordo e se teriam o desejo e a 

disponibilidade para a participação na roda de conversa, relembrando que a participação deles 

não era obrigatória.  

A roda de conversa foi conduzida de forma livre seguindo os pontos do roteiro e 

cada adolescente teve a oportunidade de falar sobre as questões que foram colocadas. De 

forma espontânea e descontraída, todos sem exceção, falaram sobre os seus sentimentos e 

posicionamentos em relação a saída do antigo território e a nova morada, bem como sobre as 

questões relativas a identidade quilombola, participação nos mutirões coletivos para o plantio, 

colheita, produção de farinha, eventos sociais, entre outros.  

Também foi utilizada a técnica do desenho e recortes, para construção de um 

painel onde conjuntamente construíram um cartaz, com uso de canetas, lápis, tintas e recortes 

de revistas, representando a história de vida deles antes e após a mudança de território. A 

atividade53 teve duração de 2 horas, foi gravada e fotografada. Toda a produção está sendo 

utilizada para as análises.  

Após a descrição dos procedimentos e etapas da pesquisa passaremos agora para a 

incursão teórica sobre a estratégia analítica utilizada nesta pesquisa. 

  

                                                           
53 A atividade contou com a participação da mestranda Dayse Coutinho SaSA/UFVJM  
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4 ESTRATÉGIA ANALÍTICA     

 

Segundo Murta (2016) estratégia analítica é entendida como a utilização dos 

recursos técnicos que o pesquisador dispõe para analisar as informações produzidas durante a 

elaboração da pesquisa. Ainda segundo ela, a escolha desse recurso técnico para a garantia de 

sua eficiência, deve articular-se em concordância com todo o processo de desenvolvimento da 

pesquisa, ou seja, deve-se levar em consideração o tipo pesquisa e dos objetivos propostos, as 

fontes de informações escolhidas, as técnicas de produção de informação e os instrumentos de 

obtenção dessas informações. Também orienta que associado a tudo isso, o pesquisador ainda 

deve observar se essa estratégia analítica permite que ele articule de forma coerente a 

pesquisa bibliográfica/referenciai teórico, os pressupostos epistemológicos que norteiam suas 

reflexões críticas, às informações produzidas. Para ela esse conjunto de cuidados 

metodológicos é denominado “rigor científico” e é exatamente o que garante em pesquisas 

qualitativas a produção do conhecimento denominado científico.    

Dito isso e seguindo os pressupostos epistemológicos da Psicologia Sócio- 

Histórica, concordo com Aguiar (2015b) quando diz que a produção de conhecimento nessa 

vertente deve necessariamente ultrapassar as evidências aparentes dos fenômenos e buscar 

desvelar a sua gênese constitutiva, bem como ultrapassar a mera descrição e desvelar o 

movimento de constituição e constante transformação do fenômeno estudado.  

Vale lembrar também que para Gonzalez-Rey (2012) e Aguiar (2013) o esforço 

do pesquisador deve voltar-se na direção de um processo construtivo–interpretativo. Murta 

(2016) complementa que esse processo construtivo-interpretativo não deve ser entendido 

simplesmente como uma forma da subjetividade do pesquisador e as dos sujeitos participantes 

da pesquisa produzir ideias e saberes fora de contexto, que por sua vez, conduzem de forma 

igualmente descontextualizada todo o processo de interpretação. Aliás, para ela a 

compreensão da categoria subjetividade deve ser bem compreendida por aqueles que 

escolhem pesquisar tendo como eixo epistemológico a Psicologia Sócio-Histórica. Assim, o 

pesquisador deve entender que a subjetividade não é da natureza humana, não é dada 

filogeneticamente a espécie humana, pelo contrário se constitui e é constituída na relação 

dialética com o mundo objetivo (e esse por sua vez é constituído e constitutivo das 

subjetividades humanas), ou seja, uma análise subjetiva, construtiva-interpretativa tem 

necessariamente que se pautar nos elementos objetivos (que já foram anteriormente 
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subjetivados e objetivados novamente) que tratam a revisão bibliográfica/pressupostos 

teóricos abordados na pesquisa.   

Com base nestas colocações, utilizarei para as análises das informações 

produzidas nesta pesquisa, e para apreensão dos sentidos e significados (significações) que os 

moradores da Comunidade Quilombola Marques atribuem ao processo de translocação e 

reassentamento, a estratégia analítica denominada “Análise por meio dos Núcleos de 

Significação” proposta pelos autores Aguiar e Ozella (2006; 2013, 2015).   

A seguir apresento os passos e etapas propostos pelos autores acima, para a 

realização das análises que foram realizadas.    

 

4.1 Análise dos Núcleos de Significação   

 

Na discussão sobre Núcleos de significação, a palavra com significado é o mais 

importante material de análise e interpretação utilizado pelo pesquisador para 

apreender as significações constituídas pelo sujeito frente à realidade. De certo 

modo porque a palavra não se revela por si só (AGUIAR, SOARES E MACHADO, 

2015). 

 

4.1.1 Seleção de Pré-indicadores 

 

Segundo propõe Aguiar e Ozella (2013) o processo de seleção dos pré-indicadores 

requer inicialmente leituras sistemáticas e flutuantes das falas produzidas durante as 

entrevistas. Busca-se nesse momento identificar e familiarizar-se com conteúdos que 

apresentam frequência reiterativa, contradições, negações, expressão de sentimentos, 

insinuações e etc. Nessa fase, a preocupação não é com a quantidade de trechos de falas 

identificadas (que geralmente aparecem em grande quantidade), mas sim, com a importância 

em relação a contribuição que poderão dar para se alcançar os objetivos propostos. Esses 

recortes das falas dos sujeitos são chamados de pré-indicadores, que não devem ser 

compreendidos como afirmações descoladas da realidade nem como verdades absolutas, 

prontas e acabadas. Devem, pois ser compreendidos como construções sociais, discursos 

mediados por instrumentos culturais e históricos que constituem o movimento dos processos 

de significação da realidade (AGUIAR, SOARES E MACHADO, 2015). 
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Vale frisar que nesse momento ainda estamos numa fase empírica, da apreensão 

dos significados e sentidos, ainda estamos na aparência do enunciado do discurso do sujeito, 

sendo necessário avançar para a próxima etapa, que objetiva a articulação dos pré-indicadores 

levantados e caminhar rumo á apreensão dos sentidos. 

Como apontado anteriormente, a leitura flutuante do material transcrito das 

entrevistas oferece ao pesquisador a possibilidade de acesso inicial as expressões trazidas 

pelos sujeitos, familiarização e apropriação das informações ali contidas, ainda que de caráter 

en passant. 

Para finalizar essa primeira parte da construção dos Núcleos de Significação 

apresento abaixo para que o leitor acompanhe o raciocínio aqui empregado, a construção do 

quadro dos núcleos advindo de uma das entrevistas – do Sr. Aristóteles. Nesse quadro 

utilizado como exemplo ostrechos de falas significativas escolhidas durante a leitura foram 

organizadas/destacadas enumeradas de 1 a 42. Vale ressaltar que o mesmo processo foi 

realizado com as falas transcritas constantes nos quadros dos núcleos dos demais sujeitos 

participantes da pesquisa e também para o quadro de núcleos da roda de conversa realizada 

com os adolescentes da comunidade a fim de se construir os núcleos de significações de todo 

material.  

 

Figura 01: Elaboração dos Núcleos de Significação da Entrevista do Sr. Aristóteles, 

seleção de pré- indicadores 

Pré-indicadores 

Trechos de falas 

Indicadores Núcleos de Significações 

 

1- mais pra mim,como lá não tem jeito, 

mais pra mim ,é um lugar que não pode 

esquecer nunca o lugar de  onde a gente 

nasceu, eu morei lá cinquenta e dois  anos; 

2-é coisa que não esquece né coisa que 

agente nasce cria junto com a mãe com os 

irmão, com as irmãs tudo junto, tio tia 

então não esquece; 

 

[...] 

 

42-Tava acabando, tava ficando esquecida. 

Eu gosto muito disso, muito bonito, eu 

acho bonito.  

43-Tem vários aí que sabem tocar violão, 

sanfona, pandeiro. Tem que voltar a origem 

da gente né, que a gente sempre teve. 

Próximas Etapas Próximas Etapas 

 

Passemos agora para a próxima etapa da construção dos núcleos de significação. 
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4.1.2 Construção de Indicadores 

 

Após as primeiras leituras do material e tendo selecionado os pré-indicadores 

inicia-se um segundo momento que diz da construção dos indicadores. Esse processo se dá no 

sentido de aglutinar os pré-indicadores por sua similaridade, complementaridade ou 

contraposição, assim, um novo arranjo é colocado, menor e menos diverso que o anterior. 

Nessa etapa de sistematização dos indicadores o processo de análise para além de somente 

destacar elementos (significados) de uma totalidade (entrevista) consiste em neles penetrar 

abstrair a complexidade das relações que o constituem (AGUIAR e OZELLA, 2013; 

AGUIAR, SOARES E MACHADO, 2015).   

Para explicar essa etapa, Aguiar e Ozella (2013) recorrem a Kosik (2002, p 57) 

quando afirma que o processo de apreensão da realidade se torna possível pela cisão do todo, 

no entanto, “o avanço em direção à apreensão da totalidade só se efetivará quando essas 

partes/recortes forem integradas novamente ao todo”, no movimento histórico de seu processo 

de constituição. 

O que se objetiva nessa fase além de articular os pré-indicadores é compreender o 

modo pelo qual eles se articulam, constituindo as formas de significação da realidade, 

observando-se sempre a articulação parte/todo (palavras, frases / discurso contextualizado).  

Isto posto, entendo que os indicadores só adquirem algum significado se inseridos 

e articulados na totalidade dos conteúdos temáticos inseridos nas expressões do sujeito. Este 

momento, segundo Aguiar e Ozella (2013) já caracteriza uma fase do processo de análise que 

aponta um início de nuclearização.   

Para a realização desse processo, no quadro construído anteriormente, os trechos 

de falas foram novamente reordenados e reagrupados constituindo-se nos indicadores, como 

exemplificado no quadro abaixo.   
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Figura 2: Elaboração do quadro dos Núcleos de Significação da Entrevista do Sr. 

Aristóteles, Construção dos indicadores 

Pré-indicadores: 

Trechos de falas 

Indicadores Núcleos de Significações 

1- mais pra mim,como lá não tem jeito, mais 

pra mim ,é um lugar que não pode esquecer 

nunca o lugar de  onde a gente nasceu, eu 

morei lá cinquenta e dois  anos; 

2-é coisa que não esquece né coisa que agente 

nasce cria junto com a mãe com os  irmão, com 

as irmãs tudo junto, tio tia então não esquece; 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

 

 

 

1- Apego ao lugar 

2- Vinculo familiar 

3- Memória 

4- Relação com a natureza 

Próxima etapa 9- 

[...] 

38- 

 

[...] 

39- meu pai [...] Era tocador de violão, tocava 

muito violão, meu pai, o meu sogro, eles fazia 

batuco, dança, forró, tocava muito,  mas a 

sanfona não tina toca disso, não tinha som, 

gostava muito do forró e isto tava ficando 

muito acabado, tava ficando pra trás. 

40- 

41- 

42- 

43-Tem vários aí que sabem tocar violão, 

sanfona, pandeiro. Tem que voltar a origem da 

gente né, que a gente sempre teve. 

 

 

 

 

 

1-Tradição musical e poética  

2-Desejo de resgate das tradições 

 

Deste processo de reordenação e aglutinação resultam por fim na organização dos 

núcleos de significação descrito abaixo 

 

4.1.3 Organização dos Núcleos de Significação 

 

No terceiro momento, os indicadores produzidos também são articulados e 

aglutinados, sob o critério de similaridade, complementaridade e/ou contradição, no intuito de 

constituir e organizar os núcleos de significação. Segundo Aguiar e Ozella (2013, p. 311) 

nesta etapa de análise dos núcleos que se direciona para as zonas de sentidos, o processo 

analítico e de interpretação não deve se restringir apenas à fala do sujeito, mas deve articulá-

las “[...] com o contexto social, político e econômico, permitindo o acesso à compreensão do 

sujeito na sua totalidade”. Este é um momento que visa superar o discurso aparente, deslocado 

da realidade Sócio-Histórica e, por meio da articulação dialética dos indicadores, busca-se 

alcançar a realidade concreta. Ressalta-se que é nessa fase que o pesquisador se prepara para a 

realização da sistematização das suas análises onde se ocupará da escrita da discussão teórica 



92 
 

dos conteúdos descritos nas falas dos sujeitos. Assim, avança-se no entendimento dos 

significados para os sentidos anunciados no discurso do sujeito. Murta (2016) ressalta que se 

deve lembrar que nesse movimento não se desconsidera os significados, mas busca-se 

entendê-los imbricados aos sentidos, e é isso que se entende e é denominado por 

significações. Observe o exemplo no quando em seguida.  

 

Figura 03: Quadro de Núcleos de Significação da Entrevista do Sr. Aristóteles 

 

Pré-indicadores 

Trechos de falas 

Indicadores Núcleos de Significações 

1- mais pra mim,como lá não tem jeito, 

mais pra mim ,é um lugar que não pode 

esquecer nunca o lugar de  onde a gente 

nasceu, eu morei lá cinquenta e dois  anos; 

2-é coisa que não esquece né coisa que 

agente nasce cria junto com a mãe com os  

irmão, com as irmãs tudo junto, tio tia 

então não esquece; 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

 

 

 

 

1- Apego ao lugar 

2- Vinculo familiar 

3- Memória 

4- Relação com a natureza 

 

 

 

 

 

 

1- Identificação com o território e 

relação com a natureza  

9-13 

 

3 indicadores formados Lutas e Conflitos no processo de 

reconhecimento 

14-28 9 indicadores formados Reassentamento e melhorias na 

condição de vida 

29-38 

 

4 indicadores formados Melhorias e necessidades 

39- meu pai (...) Era tocador de violão, 

tocava muito violão, meu pai, o meu sogro, 

eles fazia batuco, dança, forró, tocava 

muito,  mas a sanfona não tina toca disso, 

não tinha som, gostava muito do forró e 

isto tava ficando muito acabado, tava 

ficando pra trás. 

40- 

41- 

42- 

43-Tem vários aí que sabem tocar violão, 

sanfona, pandeiro. Tem que voltar a origem 

da gente né, que a gente sempre teve. 

 

 

 

 

 

 

 

1-Tradição musical e poética  

2-Desejo de resgate das tradições 

 

 

 

 

 

 

 

Tradição 

 

Desta forma, a partir da aglutinação destes elementos (pré-indicadores e 

indicadores) que são constitutivos dos núcleos de significação, temos “a possibilidade de 

explicitar aspectos importantes/reveladores do sujeito, contemplando a articulação das partes 

ao todo, das contradições inerentes do sujeito” (MURTA, 2008, p. 98). 
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Para finalizar esse tópico vale ressaltar que esse processo foi realizado para cada 

uma das quinze (15) entrevistas realizadas (treze (13) individuais e duas (2) em grupo) e 

também da transcrição das falas produzidas na roda de conversa. Informo ainda que a 

entrevista do Sr. Aristóteles e o Quadro dos Núcleos de Significações completo se encontram 

nos apêndices B e C respectivamente. 

De posse dos quadros contendo os núcleos de cada uma das quinze (15) 

entrevistas e das falas da roda de conversa, um novo processo de articulação se inicia, o qual 

descreveremos no item abaixo. 

 

4.1.4  Definição dos Eixos Temáticos Norteadores da Análise  

 

Ao observar o grande número de núcleos de significação construído na fase 

anterior (60 núcleos) constantes nos quinze (15) quadros levantados a partir das quinze (15) 

entrevistas realizadas com os moradores da CQM, nos vimos diante da necessidade de 

orientarmos o nosso fazer construtivo-interpretativo em um novo movimento de articulação 

intra e internúcleos. Buscamos mais uma vez articular esse total de núcleos de significação, a 

fim de favorecer uma melhor compreensão acerca do fenômeno estudado para assim 

atingirmos o objetivo proposto na pesquisa: o desvelamento dos sentidos e significados 

atribuídos pelos moradores da CQM ao processo de translocação e reassentamento a que 

foram submetidos.  

Essa nova reordenação seguiu a mesma lógica de aglutinação das etapas anteriores 

(similaridade, complementaridade, contradição). Destaca-se também que para a criação desses 

eixos temáticos, que é constituído das falas de todos os sujeitos participantes da pesquisa, foi 

necessário considerar que a subjetividade individual (tensão e totalidade de todos os sentidos 

atribuídos pelo sujeito aos fatos e fenômenos) é constituído e constitui a subjetividade social 

(totalidade de todas as tensões e significados sociais dos fatos e fenômenos), e que ambos se 

originam, se constituem e se transformam nos espaços das inter-relações sujeito/meio e 

sujeito/sujeito, isto é, espaços das intersubjetividades e levando-se ainda em consideração que 

as transformações na subjetividade social não ocorrem de forma imediata a partir da ação do 

sujeito isolado, mas a partir de zonas de tensão geradas pelas inúmeras reações dos integrantes 

desse espaço social (GONZÁLEZ REY, 2010). 

Assim, diante da reorganização e rearticulação dos núcleos constantes em cada 

Quadro de Núcleos de Significação, obtivemos então, como resultado deste processo três (3) 



94 
 

grandes eixos temáticos que foram norteadores das discussões e das análises aqui 

desenvolvidas. Listo abaixo os mesmos: 

Eixo Temático I: Territorialidade antes e depois do processo de translocação e 

reassentamento: apropriação dos espaços, mitos e tradições; 

Eixo Temático II: Processos de luta e resistência: exclusão, articulação social, 

conflitos e reconhecimento. 

Eixo Temático III: Empoderamento e Cidadania: apropriação dos espaços 

geográficos, atividades produtivas e aspectos agropecuários. 

Passemos agora para a discussão analítica desses eixos temáticos. 
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5 ANÁLISE DAS PRODUÇÕES  

 

[...] pesquisar enquanto processo deve ser dialógico, em que pesquisador e 

pesquisado em interação, são co-responsáveis pelo conhecimento produzido sobre os 

fenômenos e/ou objeto pesquisado e que o pesquisador ao observar e analisar seu 

objeto de estudo, provoca transformações e é transformado por ele (MURTA, 2008). 

 

Neste item são abordados os Eixos Temáticos resultantes do processo de 

aglutinação dos Núcleos de Significação das entrevistas e das falas constantes na roda de 

conversa. Importante frisar que serviram também para fundamentar a construção das análises 

aqui apresentadas, além do referencial teórico, as informações obtidas em todo o processo de 

pesquisa (as leituras e reflexões realizadas nos conteúdos dos documentos fornecidos pela 

CQM - Termo de Compromisso e de Conduta, Ata de Fundação da Associação Quilombola, 

Relatórios da Assessoria Antropológica; Estatuto da Associação Quilombola - e outros 

acervos da comunidade como fotos e um vídeo-documentário produzido pela própria 

comunidade); incluem-se aqui também os conteúdos registrados no diário de campo. Os Eixos 

estão divididos em subitens o que facilitou a articulação dos núcleos, aos documentos 

fornecidos pela CQM e ao referencial teórico que subsidia nossas análises. 

Para que o texto e sua leitura mantivessem coerência com o objetivo proposto, ou seja, 

a realização de uma análise comparativa entre os modos de vida antes e após ao processo de 

translocação/reassentamento e suas significações, procuramos tecê-lo de forma que pudessem 

ser apresentados os movimentos de transformações dessas significações, pois como disse 

Vigotski (2007),  só é possível  se nos aproximarmos da gênese constitutiva dos fenômenos 

(do objeto de estudo), em seu movimento de transformação e desenvolvimento, e isso requer a 

exposição dinâmica dos pontos fundamentais da história dos processos e movimentos 

constitutivos desse objeto e não somente dos seus produtos. 

Passsemos agora para articulação teórico-analítica do primeiro eixo temático 

resultante do processo de nucleação dos trechos das entrevistas e suas significações. 
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5.1 Eixo Temático I: Territorialidade antes e depois do processo de translocação e 

reassentamento: apropriação dos espaços, mitos e tradições. 

 

A minha casinha, o meu lugarzinho, a minha terra, o barulho do rio[...].Vou sentir 

saudade do nosso lugar, as minhas sementes, as minhas gerações, a minha gente que 

tinha união [...]. O meu corpo vai, mas minha alma é daqui (ROSINERE 

MARQUES)54. 

 

 

 

5.1.1 Território: memórias e ressignificações 

 

Nesse eixo temático, foram consideradas todas as informações produzidas pela 

pesquisa que trouxeram conteúdos relativos à vinculação dos sujeitos ao território, os 

movimentos sócio-históricos de lutas por sua apropriação, bem como dos mitos, ritos e as 

tradições culturais ligadas a terra e historicamente constituídos na relação com o território.  

De acordo com Little (2002), um território surge como resultado histórico de 

processos sociais e políticos, intimamente ligados às ações de territorialidade de um grupo 

social. Ele define territorialidade “como o esforço coletivo de um grupo social para ocupar, 

usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, 

convertendo-a assim em seu território”, e, portanto, para compreensão da dinâmica territorial 

de um grupo, é necessário compreender também seu regime de propriedade, os vínculos 

afetivos estabelecidos com o território, sua história de ocupação, seu uso social e as formas de 

defesa dele. 

Dito isso, apresentaremos a seguir a narrativa sobre a chegada dos Marques ao 

local de morada reportando-nos a fala do Sr. Licindo (Tio Bel), memória viva da história dos 

Marques, sendo ele o seu representante mais idosos, hoje com 84 (oitenta e quatro anos). Suas 

memórias trazem elementos que traduzem o processo de apropriação do território pelos 

ancestrais e a luta por sobrevivência. 

Segundo ele, seus antepassados deixaram parte da família e a região do Vale do 

Jequitinhonha fugindo da seca que assolava a região e escassez de recursos para a 

sobrevivência, pois foram expulsos pelos fazendeiros para quem trabalhavam como 

agregados. A região do Mucuri onde escolheram para morar, na época era fechada por matas, 

tinha a presença de índios e bichos selvagens como onças e cobras além da distância de outros 

                                                           
54 Compositora e cantora Quilombola da CQM, (MARQUES, 2012). 
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povoados. Esses fatores trouxeram grandes dificuldades para a fixação no local, mas, ao 

conseguirem abrir espaço trouxeram o restante da família e com muita luta, essas dificuldades 

foram aos poucos minimizadas a partir das ações sobre a terra e para com a natureza 

permitindo-lhes uma melhor organização no espaço que ocupavam, como nos mostra a fala a 

seguir: 

 

[...] Nossos avôs quando saíram lá de Jequitinhonha,[...]tinha um ano que não 

chovia, Jequitinhonha secou de fora a fora[...]. Naquela época o que tinha era sol e 

fogo queimando as matas [...] os fazendeiros correram com eles. Então, aqui nessa 

região de Pavão, Carlos Chagas, isso aqui era mata pura, só tinha índio e ali onde é o 

Mucuri[...] eles bateram um facão de lá de Pavão até chegou no Cerqueiro de foice e 

machado, Chegou aí e contou a dedo os índios e aí os índio deram para eles essa 

posse. Então aí criou, como diz o povo, essa descendência de Marco. [...] Mas, ai 

dentro da mata, mas o bicho que tinha era onça e surucucu. E pra a senhora ver essas 

portas assim, quando era noite, era marrada de pau, era marrada assim de cipó. 

Porque se deixasse aberta, a onça comia nós. [...] E foi naquela luta, naquela luta aí 

quando eles abriram um espaço grande, aí agora eles fizeram as casas, rebuçada de 

palmeira e foi buscar a família toda. Buscou as famílias tudo, foi filho, foi nora, foi 

sogro, trouxe tudo para dentro dessa mata, aí foi abrindo, foi abrindo e correndo com 

as onças. Aí depois quando firmou mesmo elas afastaram, afastaram um monte. 

Mas, não tinha vizinho onde você procurava uma xícara de sal, uma xicara de café 

torrado, queroseno [...] (SR. LICINDO, 2013). 

 

 

O processo de ocupação do território e sua apropriação pelos Marques trazem 

consigo um marco histórico na constituição de sua identidade, observado no processo de 

migração, as significações de luta contra as intempéries da seca, exclusão do processo 

produtivo da época e uma relação de cordialidade e respeito com as comunidades indígenas55 

que co-habitavam a região. A ocupação do território significou naquele período refúgio, luta 

por sobrevivência, perspectiva de futuro, em um tempo de incertezas e fome. 

Cavalcante e Elali (2011) ao descreverem o conceito de apropriação se reportam a 

ideia de internalização em Vigotski e atividade em Leontiev, a qual designa a apreensão que 

as pessoas fazem do mundo, de sua cultura, das práticas sociais e que lhes permitem se 

conceberem enquanto sujeitos e apropriarem-se de sua historicidade através da linguagem e 

da atividade. Vigostki (2009), a ponta que ao conceber o desenvolvimento humano como 

processo dialético, histórico e social, compreende que as interações sociais se estabelecem 

também em processo dialético e não apenas a um reagir a estímulos ambientais e sociais, ou 

por ímpeto interno motivadas por uma consciência a-material, pelo contrário, ele as 

                                                           
55 A relação com as comunidades indígenas no processo de apropriação territorial não foram foco desta 

investigação, mas abre, portanto, uma possibilidade de novos olhares e perspectiva para melhora compreensão 

destes aspectos em outros movimentos investigativos e teóricos. 
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compreende em movimento, em ação mediada por signos e instrumentos constituídos 

historicamente.  

Considerando o exposto, evidenciou-se no percurso da pesquisa junto à CQM a 

constituição identitária, simbólica, afetiva e histórica da relação da comunidade com o 

território, bem como sua organização social ligada com a apropriação dos espaços, do 

ambiente, da natureza e do tempo.  Para além de valor mercadológico de suas terras, os 

Marques historicamente concebem o território como substrato de sobrevivência, vínculos 

familiares e comunitários de intrínseca relação com a natureza, assim como símbolo de luta e 

resistência aos jogos de força e poder em relação a posse da terra.  

De acordo com Ponte, Bonfim e Pascual (2009) a interação dos sujeitos com os 

espaços, ultrapassa a ideia de uma mera ocupação corporal e é tomado como processo de 

significação e apropriação ativa destes espaços os quais passam a ter um caráter de lugares 

semióticos, ou seja, “o espaço é transformado em lugar, em signo” e, enquanto signo assume 

papel mediador do comportamento humano fundamental na construção da subjetividade dos 

sujeitos. Neste sentido, observamos que os espaços físicos que eram ocupados pelos 

moradores, trazem registros e marcas das vivências dos sujeitos e suas interações com o meio, 

relações histórico-sociais e simbólicas de suas atividades cotidianas, memórias carregadas de 

sentimento, afetividade e simbolismos como apontados nos trechos abaixo: 

 

[...] Nosso nome estava gravado lá nas árvores de la, nos pés de manga a gente 

escrevia os nomes, a gente brincava de pique debaixo dos pés de manga, subia nos 

pés de manga, era bom demais![...] Tinha um carreiro que eu passava todo dia pra 

mim, a gente pegava água na cacimba, pegava água de balde na cabeça, fazia um 

rolo com o pano colocava na cabeça e colocava o balde em cima e ia pra casa. Então 

assim, todo dia eu passava por aquele caminho para buscar água, a gente lavava 

vasilha era no córrego né, meu pai derrubou um pé de abacate e ficou sobre o 

córrego, então a gente sentava para poder lavar vasilha, sentava lá para poder tomar 

banho, então isso[...] (DELEI, 2015). 

 

 

 Mas lá em casa onde eu morava, tá lá até hoje árvores, muitas arvores ao redor da 

minha casa, era muita planta, até hoje você vai lá ver aquele monte de árvore ao 

redor da casa, muita plantação. E sempre eu gostava de ficar no terreiro, nas plantas, 

varria casa, ia pro rio, banhava no rio, gostava muito era de banhar no rio (MARIA 

EUNICE, 2015). 

 

Mas, a senhora sabe onde o umbigo da gente é enterrado, pode ser ruim, mas, a 

gente tem amor daquilo né. Por outra que minha mãe está enterrada no pé da parede, 

senhora viu uma casa branca que tem assim na beira da estrada. Desmanchada, 

aquela casa era minha, pois, ali que eu morava. Minha mãe está enterrada nó pé 

daquela parede[,,,] (LICINDO, 2013). 
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A partir das falas dos moradores, observamos como os lugares carregam 

significações do vínculo com o território, com a natureza, seus antepassados, suas histórias. 

Neste sentido, concordamos com Coutinho (2015, p. 62), quando diz que a terra para a CQM 

tem além do significado de sobrevivência, tem valor afetivo, histórico, cultural e simbólico, 

lugar de constituição identitária, pois seus “mortos estão enterrados naquele espaço, lá 

casaram, tiveram seus filhos, seus nomes foram gravados nos troncos das árvores”, espaços 

que se mantém no cotidiano dos moradores, como parte de sua paisagem vivida e é referência 

coletiva para este grupo.   

Cavalcante e Elali (2011, p. 211) afirmam que o processo de identificação das 

pessoas com os lugares tem a função principal da criação de cenários internos que sirvam 

como sentido de proteção e sustento para a autorregulação dos sujeitos, pois demonstra a 

capacidade do ser humano de se apropriar, de se vincular e se enraizar no espaço, a 

necessidade de um lugar para expressão de sua subjetividade, a exemplo disso é a casa, 

“espaço que permite ao indivíduo se autorregular, manter a coerência e a autoestima”. Por 

outro lado, os autores acrescentam que mudança no cenário físico e ambiental dos indivíduos, 

traz mudanças também, na sua capacidade de satisfazer as necessidades e desejos, assim, 

exige um novo esforço de apropriação, o qual varia de acordo com a idade e conforme a 

cultura; enquanto o jovem pode perceber na mudança um fator de perspectivas para o futuro, 

para o idoso, qualquer mudança no cenário físico pode levar o indivíduo a sentimentos de 

tristeza ou mesmo depressão, significando perda de suas referências.   

Vejamos aqui colocações sobre a saída da antiga morada para o reassentamento, 

bem como o valor afetivo que tal lugar representa para os diferentes sujeitos: 

 

o moça na época  de muda pra cá foi muito difícil, foi muito difícil mesmo, por 

causa de que primeiro né mudou a cumadre Dare.... primeiro, ai nois começou a 

arrumar as coisas, ai moça quando foi pra nois mesmo pra se mudar primeiro mudou 

Ele, depois mudou Cumadre, ai depois ai quando foi moça pra mim mudar, ai que 

foi o problema,  ai foi muito difícil moça, até que na hora lá eu não chorei muito 

não, mais a minha amiga lá menina, mais eu vou fala com você, fez dó. E depois 

quando chegou aqui encima né que tirou as coisas tudo do carro que pois aqui, ai 

pronto ai que eu fui parar, e pensar né , falei meu Deus  como que pode o que como, 

que nois veio fazer aqui em cima meu Deus, caiu a fixa né (MARIA DAS DORES, 

2013). 

 

 

Mas assim, eu vim naquele remorso da casa de lá que está em pé até hoje, Graças a 

Deus a gente vai lá, frequenta a casa de lá. Porque a casa de lá que a gente viu a 

infância toda da gente sabe, eu sou a mais velha e vi os outros meus irmãos crescer, 

cuidei deles e a outra família nossa da parte de pai está toda lá (ANA MARIA, 

2015). 
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Se não fosse a Hidrelétrica nós acho que nem nunca ia sair dali [... ] ia ficando 

passando de geração pra geração bisneto, tataraneto né. Mas como a gente preciso 

sair pra Inundar aágua mas graças a Deus eu já conformei[...]a gente não queria te 

saído né proque acho que um patrimônio histórico que a gente tem Amor que nem 

os Bisavô deixou pra gente era uma coisa de Amor né (MARIA DOS ANJOS, 

2013). 

Mas foi muito difícil. Eu era criança passando pra fase da adolescência. Foi muito 

difícil, muito triste, eu cantava muito no rio, todo domingo eu e minha irmã, a fama 

era, todo mundo ouvia agente cantar. Foi uma tristeza sabe. Ficou um vazio, 

faltando um pedaço de terra, um pedaço de corpo, muito difícil.  E eu lembro até 

hoje, quando né eu estudava tinha um colega meu, um primo meu, eu gosto muito 

dele, ele falou assim comigo dentro do ônibus, eu já tinha mudado: lá onde agente tá 

morando agora tá muito triste, tá muito vazio sabe porque os pássaros que cantavam 

não cantam mais, eu chorei porque os pássaros que ele falava era eu e minha irmã 

(MARIA EUNICE, 2015). 

Porque lá a senhora sabe, a gente nasceu lá no Jequitinhonha, mas criou lá. Tudo 

bom, lá era mais pequeno e ruim, mas o gostoso era lá né. Era bom, toda vida era lá, 

o sonho da gente toda vida era lá, nós não tinha sonho de sair para outro canto 

(LICINDO, 2013). 

Foi difícil, o sentimento meu e de saudade eu acho, não que eu queria volta pralá, 

pelas lembranças que agente tem, viveu lá, de conviver humilde mesmo naquela 

humildade com suas famílias, com seus parentes, [...] ai cê lembra assim, tem um 

sentimento de saudade, num sei expressar qual é o sentimento... mais é saudade 

mesmo, os rios que agente largou pra trás. Minha avó sempre falava que não iria, 

que podia dá ela um milhão que não ia deixá, aquele lugarzinho ali, não ia deixar 

aquela casa não ia deixá a roça, e não ia saí... sabe, e acabou teve que saí, sabe... 

acho que o sentimento,  assim meu e da minha avó, que eu não posso falá dela que 

eu não conheço o dela, é de saudade também, falando assim até choro, aqui... é 

doído ser humilde mesmo[...] (EDSON, 2013). 

 

Observamos nas falas acima, os sentimentos em relação a saída do lugar, da dor 

de ter que deixar o local onde nasceu e cresceu, onde os vínculos familiares e as lembranças 

de uma vida afetiva com os lugares, com as pessoas uma história de vida.  

Ao trazer à memória a fala do Sr. Licindo apresentada no início dessas reflexões, 

“[...] Nossos avôs quando saíram lá de Jequitinhonha [...]tinha um ano que não chovia, 

Jequitinhonha secou de fora a fora [...] os fazendeiros correram com eles”, é possível desvelar 

que o movimento de apropriação territorial da CQM traz consigo o processo histórico de 

exclusão, luta coletiva pela busca e direito a terra, e manutenção do espaço vivido. Esses 

aspectos que são trazidos pelos moradores como memória e parte de sua história ancestral e 

vínculos afetivos vividos por seus antepassados naquela porção de terra onde moravam é 

revivenciado e ressignificado com o processo translocação e reassentamento pelos moradores 

da CQM. Eles também são marcados por processos de exclusão social, luta e resistência 

frente ao modelo de soberania do capital desenvolvimentista. Deste modo, observamos que 

em ambos os processos – saída do Jequitinhonha e chegada ao Mucuri e saída do local de 

morada e terra dos ancestrais – para o reassentamento, além de demarcar a exclusão e a 
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desvalorização dos mesmos enquanto sujeitos de direito, marcam que o processo de saída de 

um espaço vivido, para outro espaço exige novas apropriações por parte dos quilombolas, 

processo esse que não transcorre sem marcas.  

A saída do local de morada representou sofrimento, incluindo adoecimento, além 

do estranhamento com os novos espaços, principalmente por parte dos mais idosos, que 

moraram no local por toda uma vida, fazendo parte de um universo identitário, simbólico e 

afetivo. Vejamos abaixo as falas sobre este processo da Sra. Maria dos Anjos (2013) e de Sr. 

Licindo (2013):  

[...] eu vim pra cá eu fiquei muito triste a família toda estranhou o lugar, e nós de 

deixar o nosso patrimônio pra trás, eu estranhei e eu adoeci e as meninas a Lara 

minha cunhada chorou muito. Aí como se diz né preciso a gente sair mas eu 

conformei to bem que gente viu que não tinha mais jeito mesmo né, que a gente tem 

que buscar assim a Viver né ser alegre cê conversa cê anda se tem uma missa a gente 

vai tem uma passeio a gente vai proque se a gente for para e fica só dento de casa e 

for pensado a gente adoece a gente tem entrado em Depressão né (MARIA DOS 

ANJOS, 2013). 

 

[...] mas certo que eu vou dizer pra a senhora, a gente não acostuma fácil não. Mas, 

agora esses meninos aí já acostumou, já fizeram forró aí a vida toda, só um trem 

bom que por enquanto já foi feito aí foi a missa (LICINDO, 2013). 

 

Nas falas observamos o quão difícil foi a saída do local para os mais velhos e 

chegada a um novo lugar de morada quando dizem “[...]eu vim pra cá eu fiquei muito triste, a 

família toda estranhou o lugar[...]”, por outro lado, frente a realidade imposta demonstram 

conformação e um posicionamento afetivo de enfrentamento de tal realidade, demonstrando 

capacidade de resiliência56 dos sujeitos frente ao sofrimento e a dor da saída do lugar de 

morada. A questão religiosa e a manutenção de algumas atividades têm favorecido seus 

processos de adaptação ao novo ambiente, mas também reconhecem que para os mais jovens 

esta adaptação se dá de forma diferenciada como se percebe no trecho da fala do senhor o Sr. 

Licindo: “[...] a gente não acostuma fácil não, mas agora esses meninos aí já acostumou[...]” 

se referindo aos mais jovens. 

Ponte, Bonfim e Pascual (2009) acrescentam que o processo de apropriação dos 

espaços podem se dar de duas formas: uma  a  priori, onde os espaços e entorno ambientais 

são criados e transformados a partir de intencionalidades determinadas, por ações 

governamentais, ou empresariais que pretendem estabelecer espaços com significação 

predefinida, que por sua vez, podem ser integrados ou não pela população se tornando 

                                                           
56O termo resiliência deve ser entendido aqui como a capacidade das pessoas lidar com problemas, superar 

obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas. Trata-se de mobilizações das forças internas das pessoas 

para enfrentar a adversidade e tomar decisões quando se deparam com um contexto entre a tensão do ambiente e 

a vontade de vencer (JOB, 2003). 
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elemento simbólico compartilhado; outra forma seria a posteriori,  em que os espaços ao 

longo do tempo, passam a ser referência para os sujeitos em seu uso cotidiano individual ou 

coletivo. Assim, os espaços se tornam lugares comuns e carregados de significados a partir da 

interação, o que implica pensar a possibilidade dos espaços planejados como passiveis de 

significações diferenciadas da que foram pensadas inicialmente. 

Observemos alguns trechos significativos, que nos revelam sobre o período de 

mudança da CQM e sua adaptação inicial as novas condições de vida, que trazem elementos 

referentes a acomodação no espaço planejado e construídos arquitetonicamente pela Queiróz 

Galvão. Iniciaremos com trechos das falas de Delei de Souza (2015), Rosimere (2013), 

Delmiro (2013), Laura (2015) quando questionados como foi o processo de mudança e 

adaptação inicial a nova morada: 

A minha adaptação para essa nova área não foi tão difícil porque ficou perto, é bem 

próximo dentro da área de onde a gente morava, então, assim eu não posso falar em 

danos, mas, foi perto. Toda hora que eu quiser ir lá aonde eu morava é pertinho, 

cinco, dez minutos eu estou lá. Então assim, meu processo de adaptação foi um 

pouco mais fácil, é claro que agora é diferente porque as casas mudaram [...] então 

hoje a casa nova, a gente mora no alto, no alto de um morro. Antes, a gente morava 

perto do córrego, era muito mais fresco, hoje é um calor insuportável, a gente não 

consegue dormir se não for com o ventilador ligado, então a casa é forrada, a janela 

não pode ficar aberta se não o sol entra, a insolação é muito grande, lá o dia 

amanhece muito cedo porque é bem no alto do morro né, então, a hora que o sol, 

amanheceu o sol já, seis horas da manhã o sol já e sete e seis e meia da tarde o sol 

está ainda entendeu, é sol o dia todinho mesmo, então a casa esquenta demais, é um 

ponto negativo (DELEI, 2015). 

 

[...] quando eu cheguei aqui, caramba eu olhei pros quatro cantos e vi caramba que 

deserto tinha nada, tinha pode ver essas arvorezinha você poder ver tampa nada na 

minha casa, tinha tanta arvore.  [...] e também a casa e muito, e muito bonita aqui de 

cima, as casas são bonitas, comparado com as casas que agente tinha, então quando 

eu entrei dentro de casa também,  as casas são de lajem, num calor a gente mudou 

aqui em fevereiro, ne em pleno verão ainda, caramba um sufoco claridade danada, as 

janelas de vidro, as nossas janelas era de madeira lá toda tampada,  e  aqui e de vidro 

então a claridade na primeira noite mesmo, nossa senhora, foi um sacrifício pra 

gente, quando eu olhei pros quatro cantos, eu não vi nada daquilo que eu tinha, ai 

me deu um aperto no coração  eu até chorei sabe[...] (ROSINERE, 2014). 

 
Então, essa mudança nossa de lá para cá, ja tem a história dela. Então hoje, mesmo, 

até hoje eu tenho saudade de lá de casa, eu tenho saudade de lá porque, minhas 

árvores, porque lá todas as árvores são grandes, chegar lá qualquer pessoa o sol pode 

está do tamanho que for, vai lá debaixo da bancada, senta lá, fica tranqüila, relaxa, 

aqui vai ser demorado [...] (DELMIRO, 2013). 

 

Oia, quando cheguei aqui foi muita dificulidade, essa casa grande, nessa torreira de 

sol... lá eu tinha café, tinha urucum, tinha abacato e manga nem se fala... minha 

horta, minhas prantinha de fazer os remédio né?... Chorei.. fiquei amuada...(Sra. 

LAURA, 2015)57. 

 

                                                           
57 Registro diário de campo, dia 23/07/2015, visita a casa de dona Laura. 
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Para uma melhor compreensão deste processo analítico é interessante retomar 

mais uma vez parte da fala inicial de Sr. Licindo quando diz, por exemplo: “[...] Mas, não 

tinha vizinho onde você procurava uma xícara de sal, uma xícara de café torrado, queroseno 

[...]” observa-se  que, se por um lado seus ancestrais concebiam as dificuldades de adaptação 

quando da chegada ao Mucuri a partir da saudade e percepção da distancia dos que ficaram 

para trás; no esforço em abrir as matas a foice;no perigo de serem comidos e atacados por 

onças e cobras; o isolamento de outras comunidades, que lhes tiravam a possibilidade de 

solidariedade e troca de favores, por outro lado temos que  hoje, pelas falas transcritas acima 

as dificuldades encontradas pelos moradores com a  mudança para a nova morada são de uma 

outra ordem de significação.  

Para tanto, antes de discorrermos sobre tais aspectos é importante lembrar que o 

terreno onde algumas das casas foram construídas fica no alto de uma colina, onde havia 

pastagens58 e que anteriormente as casas situavam-se em sua maioria bem próximo ao 

córrego. Ressalta-se que quando os Marques se mudaram para o reassentamento, as moradias 

e seus entornos eram “despidos”, com poucos elementos naturais, os quais em sua maioria 

foram introduzidos por eles mesmos e que ainda hoje, (quase quatro anos após a 

translocação), os quintais e tudo que lhes é característico - plantas ornamentais, árvores 

frutíferas, galinheiro, hortas etc. - ainda estão sendo criados59. Esses fatores, acrescidos das 

características dos materiais utilizados para construção - tijolo de alvenaria versus paredes de 

abobe, janelas de vidro versus janelas de madeira, teto com forro versus teto sem forro 

aumentam a incidência solar e a sensação térmica do ambiente. Diferentemente do local onde 

moram atualmente, a antiga morada além da proximidade com o rio e nascente de água 

mineral, bem como os quintais já formados, com sua vegetação já em produção (manga, coco, 

laranjas, café, urucum, feijão de corda, hortas etc.), as quais além de abastecerem a 

alimentação dos moradores, refrescavam o entorno das casas tornando o ambiente menos 

agressivo às atividades cotidianas. Esses aspectos sejam eles físicos, geográficos e 

arquitetônicos são representativos de um cenário interno e uma paisagem conhecida e já 

considerada como identificação simbólica pelos moradores. Outro fator não menos importante 

tem-se que anteriormente a área total ocupada pela comunidade compunha-se de cinco (5) 

hectares e hoje essa composição é de cinquenta (50) hectares. Disso resultou que os 

                                                           
58 Solo desgastado pelos excesso de uso na pecuária, sem forragem de vegetação de alto porte e com tendências 

as erosões e expostos as grandes secas 
59 Aspectos relativos a questão da apropriação dos espaços no reassentamento serão mais explorados no Eixo 

Temático III. 
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moradores dos Marques que dantes residiam próximos uns dos outros, que inclusive “podia se 

chamar pela janela e ser ouvido”, as vezes parede e meia entre as casas, embora ainda que por 

uma pequena distância, ficaram com suas casas mais afastadas  aspecto este que foi sentido 

por alguns com muito pesar.   

Diante das reflexões realizadas até o momento afirmamos que no reassentamento 

da CQM, os significados ligados a um novo ambiente de morada evidenciam uma ordem 

simbólica contraditória de estranhamento e encantamento com a nova estética arquitetônica e 

comodidades que as novas casas projetadas pela empreiteira lhes proporcionam. O antigo 

local de morada, apesar de não apresentar conforto ou estética moderna, bem como 

infraestrutura básica (saneamento, eletricidade, banheiros, ampliação do terreno, etc.), 

apresentava elementos fundamentais à produção e reprodução dos modos de vida dos seus 

moradores; uma ordem constitutiva marcada por uma historicidade social espontaneamente 

gerada a partir da intima relação/interação com o espaço, a natureza e as relações de 

vizinhança, que por sua vez o definia como lugar/território e identidade. 

No entanto, apesar das colocações acima, a nova morada tem-se reproduzido 

enquanto possibilidades e um esforço dos sujeitos de se apropriarem dos novos espaços 

planejados transformando-os em lugares identitários, lugares que se aproximam ao seu 

cotidiano e a sua vivência, como podemos observar nas falas abaixo:  

 

Ae... hoje eu já custumei tenho minhas coisinha tudo, minhas lavora minhas horta 

[...] nós temo tudo... ae então hoje graças a Deus. Mais não foi fácil chegá até ness 

ponto... não foi fácil não, foi muita coisa (MARIA DOS ANJOS, 2013). 

Eu tinha uma hortinha assim né, tinha cebola, às vezes uma couve né. Às vezes 

alface essas coisas assim, direto a gente tinha, era pequeninha, colocava esterco de 

gado, colocava... então direto tinha uma verdurinha né. Aqui também eu estou 

lutando, aqui mais é difícil... a água, eu comprei uma bomba puxei a água e tudo, 

mais lá tinha rio pertinho, eu ia lá pegava os baldes de água e molhava minhas 

plantas tudo né; aqui tem hora que para molhar as plantas tem que economizar água, 

porque se for gastar demais a energia vem muito caro né (MARIA ENI, 2013). 

[...] hoje aqui não tem rio né, tinha muitas frutas. Hoje, do dia que agente mudou pra 

cá e até hoje tá em evolução, a plantação, um pé de laranja, de manga, tá crescendo 

ainda. Mas daqui a alguns anos vai crescer muitas frutas (MARIA EUNICE, 2015). 

Eu gosto de minhas prantinha, a muié também! prantei essas frozinha ao redor da 

casa. Aqui pra baixo pr’ocê vê, tem pé de abacate, tem uns eucaliptozim prus menim 

construí as casinha deles quando mais pra frente... Isso aí com o tempo vai fica mais 

mió que já tá, né60 (JÓSE DE SOUZA FRANCO, 2015). 

É não, isso aí é água da cozinha né (referindo-se a um cano que saia da parede e 

terminava no terreiro), e aí já tem a água de passagem que vai para a fossa, ao invés 

de ir para fossa, eu falei assim: o que? Eu vô aproveitar essa água e isolei o cano 

para caí e furei e joguei a água para derramar lá na horta. Prurque a água vai 

                                                           
60 Registro diário de campo dia 20/07/2015. 
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filtrando na terra, vai molhando, ficando um lugar fresco.[...]é bom que vai manter 

fresco o lugar, pruque o desejo dela (a esposa) é uma hortinha aqui em cima no alto, 

para ter uma cebolinha, um remédio (DELMIRO, 2013). 

 

Aqui só tem que custou meu dinheiro essa gambiarra que eu fiz ai ó, o telhado. 

Porque isso aqui ó, aqui entra água e esse fogão fica dentro da água, essa mesa fica 

dentro da água, esse armário fica dentro da água. Isso aqui vira uma lagoa, mas a 

chuva o vento que jogava a chuva aqui, o vento joga a chuva de lá pra cá, ai eu fiz 

essa gambiarra aí para tampar o sol e a chuva hora que vir. Quando a chuva vem 

maneira até que não molha isso aí não, mas quando a chuva vem pesada eu tiro água 

com esse rodo e essa vassoura, mas por enquanto o que custou meu dinheiro foi isso 

aí, mas tudo foi a Queiroz que fez! (LICINDO, 2013). 

 

Com as falas acima podemos perceber que apesar das dores e dificuldades da 

chegada à nova morada, o processo de apropriação e adequação dos novos espaços de 

moradia é uma construção diária, e a ressignificação do próprio cotidiano dos moradores se 

faz de forma ativa dando o colorido, a coerência e recriação de novos cenários e paisagens 

externas (ambientais) e internas (referencias e significados pessoais), materializando os 

espaços em lugares identitários, ou seja, “aquela casa pelada” está sendo vestida com a 

agulha, linha e tecidos por eles escolhidos.  

Assim, concordamos com a concepção de que construção identitária se faz em 

processo, em metamorfose como coloca Ciampa (1990), ou seja, pensar a identificação das 

pessoas com os lugares é pensar num sujeito ativo, que constrói sua identidade a partir de uma 

“relação afetiva e política de significação/apropriação dos espaços” (PONTE, BONFIM e 

PASCUAL, 2009, p. 350), imprimindo a ele novas significações e representações do ambiente 

vivido e, que ao ressignificar/transformar seus espaços ressignificam/transformam a si 

mesmos.  

A partir das análises realizadas até o momento e considerando a ideia de 

subjetividade social, em que a contradição é categoria constitutiva das inter-relações sujeito-

ambiente e sujeito-sujeito, entendemos que para o subitem “Território: memória e 

ressignificações” as falas dos Marques e as articulações realizadas, nos possibilitaram 

desvelar de forma geral, as várias significações atribuídas ao processo de translocação e 

reassentamento, quais sejam: os sentimentos de saudade, tristeza, perda, sofrimento, 

resignação, estranhamento, inadaptação (inicial) e dialeticamente, é externalizado também 

sentimentos de apropriação, possibilidade, adequação, transformação, interação e superação. 

Após as colocações acima, passemos agora para o próximo item, que favorecerá 

nossa compreensão dos significados trazidos pelos sujeitos ao território, tendo como aspectos 

de análise os lugares sagrados, os mitos, ritos e as tradições além dos movimentos dialéticos 
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estabelecidos pelos moradores da CQM em relação ao processo de translocação e 

reassentamento. 

 

5.1.2 Território: lugares sagrados, mitos e tradições 

 

Cavalcante e Elali (2011) colocam que a apropriação dos espaços geográficos é 

um processo psicossocial uma vez que ao se apropriarem dos mesmos os seres humanos os 

transformam em lugares identitários, imprimindo suas marcas e modificações, recriando os 

espaços para que estes lhe sirvam como referência que lhes permitam orientar-se e preservar 

sua identidade. A identidade territorial dos Marques pode ser observada através dos elementos 

simbólicos61, lugares sagrados e tradições, que não apenas contam sua história como também 

demarcam sua vinculação afetiva com o território e constituição comunitária. O local 

escolhido pelo grupo do ancestral Marcos para estabelecer seu território, era um local de 

várzea com uma elevação rochosa que eles denominam “Pedra da Penitência”. Esta adquiriu 

ao longo dos anos um significado mítico religioso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 Aqui o conceito de tradição remete a ideia de transmissão de costumes, comportamentos, memórias, rumores, 

crenças e lendas para as pessoas de uma comunidade, sendo que os elementos transmitidos passam a fazer parte 

da cultura. 

62 Doravante todas as imagens apresentadas fazem parte do acervo da pesquisa 

 

Figura 04: Pedra da Penitência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo da pesquisa62 
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Vejamos abaixo a descrição do Sr. Licindo sobre as dificuldades enfrentadas por 

seus ancestrais para a ocupação do território e o início mítico da relação com o lugar: 

[...] mas meu avô enfrentou dureza para adquirir aquela terra[...] E era um bando de 

gente, era cinco, seis homens dentro mata trabaiano, porque um sozinho ela (onça) 

comia. Então, isso aí quando foi bem mais tarde, assim depois que pegou, eles 

fazerem umas plantinha ao redor dos barracos, abriu uma voz lá em cima da pedra, a 

senhora viu aquela pedra lá né? Abriu uma voz lá que arrancasse a mucunã, ralasse e 

lavasse em nove águas e fizesse beiju para as crianças comer. Então, eles oiaram em 

todos os cantos, não viu quem era, a voz saiu de cima da pedra, aí foi, eles 

entenderam que foi "dom" de Deus, foi Deus que deu aquele "dom" da santa falar 

aquilo porque não tinha o que comer (SR. LICINDO, 2013). 

[...] Ai quando o sol estava muito quente, que demorava de chover, uns pegavam 

umas garrafinhas d'água, umas pedras e colocavam na cabeça né, aí ia fazer novena, 

nove dias, aí tinha hora que antes dos nove dias Deus abençoava e mandava chuva, 

porque estava muito seco, os mantimentos não davam né, ai eles iam fazer essa 

novena e Deus abençoava e dava tudo certo[...] (MARIA ENI, 2013). 

 

 

De acordo com as falas acima este lugar é considerado sagrado pela comunidade, 

principalmente pelos mais velhos que vêem neste local a materialização de uma relação com o 

divino, uma forma de resolução das dificuldades e opressões da vida cotidiana imposta pela 

fome e escassez de recursos para a sobrevivência em períodos de seca. Observamos também 

como o rito63 da penitência demarca a importância deste elemento mítico religioso enquanto 

aspectos de vinculação dos Marques ao seu território. 

Neste sentido concordamos com Tuan (2012) quando diz que os mitos podem ser 

interpretados como uma tentativa do homem para resolver as contradições encontradas na 

vida e organizar os fenômenos a sua volta, bem como tornar fenômenos ininteligíveis mais 

aceitáveis a percepção humana. Ao falar sobre o apego dos sujeitos aos lugares ou topofilia64, 

Tuan (idem) descreve a profunda relação que o pequeno agricultor estabelece com terra e com 

a natureza descrevendo sentimentos de personificação de si próprio onde o passado é 

elemento constitutivo do amor e lealdade pelo lugar de origem, pois as lutas passadas são 

lembradas, “na crença de que o sangue dos heróis santificou o solo”.  

Voltando aos Marques, ao longo da história constitutiva da comunidade, o lugar 

onde situa a “Pedra da Penitência” foi assumido pelo grupo, permeada pela influência do 

                                                           
63  Rito, do latim – ritu, diferentemente do ritual, traz uma ideia de continuidade do mito. De maneira geral 

designa uma sucessão de palavras e atos que, repetidamente, compõem uma cerimônia (religiosa ou civil). 

Apesar de seguir um padrão específico, o rito não é mecanizado, pois pode atualizar um mito, mantendo 

ensinamentos ancestrais e sagrados (FERREIRA, 1986, p. 513). 
64 A palavra topofilia é um neologismo usado por Tuan (2012), útil quando pode ser definida em sentido amplo, 

incluindo todos os laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente material. Topofilia é, portanto, o elo 

afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico. 
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catolicismo popular, como o lugar da busca pela fertilidade da terra e dos ciclos produtivos, 

sendo colocado pela comunidade como uma tradição passada de geração a geração. Se 

estendermos essa narrativa dos Marques à ideia de Tuan, é possível inferir que pelo 

reconhecimento da labuta e sofrimento vivido no processo de apropriação do local, “Deus” 

agracia os antepassados, enviando a voz de uma mensageira com orientações para amainar a 

fome que os consumia e, não por acaso, que a Santa de devoção da comunidade é Nossa 

Senhora Aparecida. Essa história passada de geração a geração é reconhecida ainda hoje 

como fato e a pedra continua ser local da possibilidade do encontro com o divino. 

Perguntamos à Dona Maria dos Anjos, uma das moradoras mais antigas que 

puxava a tradição, se eles continuavam mantendo esse rito da procissão de subida na Pedra da 

Penitência, após a translocação para o novo território e obtivemos a seguinte resposta:  

[...] tinha uma pedra lá...É a pedra que nós fazia penitência nesta pedra né!  E como 

nos veio pra cá, nós não fez mais essa penitência... é a tradição da gente, a gente 

subia a pedra com a água com as pedrinha na cabeça e no lá pé da cruz e rezava o 

terço. Então nós veio pra cá isso acabou eu sempre falo, né... [...] ficô ruim pra gente 

i lá... calor tômo conta... ficô ruim pra gente í... (MARIA DOS ANJOS, 2013). 

 

Questionamos ainda sobre a possibilidade de realização do rito em outro local 

para manutenção da tradição: “[...] Acho que pudê pode...” (substituir a pedra antiga por outra 

e/ou outro local), “[...] mais o mais necessário acho era aquela nossa né[...]”. 

Dessa forma, verificamos que atualmente as procissões de subida à Pedra, não são 

mais realizadas pela CQM, mas permanece na memória coletiva do grupo enquanto elemento 

constitutivo da identidade. Vale ressaltar que a pedra não foi submersa e mesmo não a 

utilizando mais para a realização do ritual, ela continua como lugar constitutivo de identidade 

territorial, pois os moradores da comunidade ainda a percebem e a reconhecem como parte do 

seu território, uma vez que o local ainda os pertence e eles têm acesso irrestrito a ele, podendo 

subir quando quiserem. 

Além da Pedra da Penitência, outros lugares também considerados sagrados pelos 

Marques e que demarcam ligação afetiva e implicação histórico-identitária com a terra, são os 

locais onde são sepultados os seus mortos. De acordo com o observado em campo, para eles, 

os mortos devem ser enterrados nos locais onde nasceram, e viveram, perto da comunidade e 

de seus familiares. Lima (2012) ao desenvolver uma pesquisa com os Marques (não só com 

aqueles que se autodenominaram quilombola e que constituem a CQM) informa que para os 
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moradores mais velhos, as terras sagradas são aquelas onde são enterrados seus mortos, sem 

necessariamente ser construídos cemitérios, portanto há terras sagradas em todo o território.  

O cemitério dos Marques, onde está enterrada a Dona Augusta mãe do Sr. 

Licindo, existe há mais de 50 anos e traz consigo um laço afetivo de ligação com o território e 

da própria comunidade, pois quando morre um membro pertencente a família há um processo 

de mutirão para arcar com as despesas do funeral e com as despesas da recepção dos 

visitantes (LIMA, 2012), assim percebemos que o cuidado com os mortos é uma característica 

cultural forte na comunidade, 

Vejamos as respostas do Wilhian e do Sr. Licindo registrada em diário de campo 

no dia 23/07/2015, quando passamos próximo ao local onde está enterrada dona Augusta, e 

perguntamos por que os mortos eram enterrados naquele lugar: 

 

É uma tradição antiga né, nossa tradição né, se é nascido aqui, é nossa descendência, 

é nosso sangue, é enterrado aqui, pode estar longe, nós trazemos pra cá, pra ser 

enterrado junto com os nossos (WILHIAN, 2015). 

 

Minha mãe ta enterrada nessas terra (Dona Augusta) no pé da parede desta casa 

casa, os anjim (crianças) que Deus Levou, e eu por mim cabava meus dia aqui e ser 

enterrado junto com os meus, né? Que nós toda vida fez assim (LICINDO, 2015) 

 

 

Com essa fala podemos perceber a importância do local onde são enterrados os 

mortos e como essa tradição mantém viva a vinculação dos moradores com seu povo, sua 

terra, sua origem. Desta forma, reiteramos que o vínculo afetivo da CQM com seu território 

assenta-se também na memória os sofrimentos e feitos de seus ancestrais lutadores heróis e as 

“graças” por eles recebidas. Assim, a Pedra da Penitência, lugar de possibilidade do contato 

com o Divino e o local do enterro dos seus mortos, para onde é devolvido á terra aqueles que 

dela vieram, constitui-se na materialidade viva de suas memórias.  

No entanto, ainda que o enterro dos mortos se mantenha nas terras sagradas, e 

sejam consideradas pela CQM como uma tradição antiga, o rito que acompanhava a tradição 

foi se modificando ao longo dos anos,  como descrito por Lucas (2013) e complementado por 

Wilhian (2013): 

 

Antigamente se morresse um carregava todo mundo no valão e a pé, saia lá dos 

Marques 2 que eu já mesmo molequinho pequeno  já fui acompanhando o pessoal 

carregando caixão, passa dentro das roça de mandioca  deixava o morto podia ta 

chuva ou sol andava mais ou menos uma media de 7 km carregando a pessoa, hoje 

em dia tem carro, vai todo mundo de moto, ninguém hoje anda de bicicleta, ninguém 

hoje anda a cavalo, lá assim agora vai tudo pela evolução e esquece a tradição 

(LUCAS, 2013). 
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E é por isso que [...], quando criança de 10, 11 anos ate nessa época eu ainda vi 

carregar os caixões das pessoas que falecia na nossa comunidade se fosse 1 km, se 

fosse 5 km de distancia era o tempo todo carregado o caixão na mão pelos 

familiares, pelos parentes, pelos amigos e o tempo todo rezando terço ate chegar no 

cemitério, hoje não, hoje tipo assim a evolução do ser humano, tipo assim, te obriga 

a mudar e, consequentemente de qualquer descendência que você seja, é querendo 

ou não, muda também, então hoje o translado de velório até o cemitério hoje é feito 

por carro, não tem mais aquela reza, aquele terço que vai desde onde o corpo tava 

sendo velado até o cemitério. Hoje não existe mais entendeu? (WILLIAN, 2013) 

 

Com as falas acima podemos observar que o rito permanece na memória enquanto 

elemento constitutivo de identidade, mas traz um elemento novo que deve ser repensado, pois 

com as mudanças trazidas pela pós-modernidade, alguns hábitos e costumes passam por novas 

concepções e configurações. As novas exigências da relação de cuidados, inclusive sanitários 

com os mortos, a facilidade de acesso através das estradas, a possibilidade de se adquirir 

veículos automotores (carro e motos) e a chegada das funerárias são novos elementos 

incorporados pela comunidade.  

Vale ressaltar que entendemos que o fato acima narrado, não se configura da 

mesma forma que o rito da subida da Pedra da Penitência, ou seja, não se trata de desistência 

da prática de uma tradição em consequência do processo de translocação e reassentamento. 

Trazemos para nossas reflexões Almeida (2002) quando esclarece que para se pensar em 

comunidade quilombola hoje, devemos nos distanciar da ideia de “terra de negros fujões”, e 

completamos – que habitam taipas de mão cobertas por palha, cozinham em fogões de lenha e 

socam café no pilão sob a luz fraca e trepidante do querosene que se queima no pavio curto de 

uma lamparina feita de lata de óleo. Entendemos, pois, que a tradição de carregar o caixão dos 

mortos a pé por longos caminhos, seja no sol quente ou na chuva fria, deixou de ser vivida 

entre os Marques, mas não como consequência do processo de translocação e reassentamento, 

mas sim pela maior facilidade de acesso aos bens e serviços produzidos historicamente que o 

desenvolvimento da tecnologia e da ciência na pós-modernidade oferece.  

Para Almeida (2002) para maior compreensão e estudo sobre as comunidades 

quilombolas é importante desvincular da ideia do passado e abrir para uma nova concepção de 

comunidade quilombola. Indo ao encontro dessa afirmativa entendemos que uma comunidade 

tradicional, e aqui especificamente, a remanescente de quilombos, para ser considerada como 

tal, não necessita ficar aquém do desenvolvimento científico e tecnológico e, 

consequentemente, negar e não acessar as facilidades, comodidades e a qualidade de vida que 

os novos bens e serviços proporcionam. Entendemos que é exatamente a apropriação e 
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incorporação do novo, o desejo de transformação e de viver bem e melhor que mantém viva 

as sociedades humanas, e não poderia ser diferente para os Marques. 

Mas aqui gostaríamos de abrir um parêntese e colocar uma questão que não 

pretendemos responde nesse momento, nesse trabalho, mas não podemos deixar de enunciá-

la: Se uma das proposições para a identificação e para o reconhecimento de uma comunidade 

remanescente de quilombo se faz quando essas comunidades se autoreconhecem e 

desenvolvem práticas de resistência para a manutenção e reprodução de seu modo de vida 

característico, seus ritos, crenças e costumes, o que dizer ou fazer quando essas comunidades 

por razões diversas decidem não mais manter suas tradições, chegando muitas vezes a negá-

las?  Entendemos que essa é uma questão que deve ser melhor averiguada em outro momento. 

Fechando o parêntese e voltando à questão relativa a relação da vinculação afetiva 

com o território, é importante ressaltar que parte dos locais sagrados para os Marque descritos 

anteriormente, também foram palco de manifestações culturais e vivências que se 

consolidaram ao longo do tempo como elementos constitutivo da identidade cultural da 

comunidade (aqui incluímos a comunidade como um todo: a CQM e Marques II). Além da 

penitência pelo pedido de chuvas, outras manifestações características da comunidade são 

realizadas, tais como: as festas em devoção aos santos, que acontecem anualmente, bem como 

a reza do terço realizada pelos homens que acontece semanalmente. Práticas culturais de 

íntima ligação com a religiosidade católica popular. Os Marques demarcam como uma prática 

antiga, as festas em homenagem a Nossa senhora Aparecida, Bom Jesus da Lapa, festas 

juninas e dia de todos os Santos: 

 

[...] cende faz a fogueira e através da fogueira a gente festeja São João, faz biscoito, 

quanto tem batata a gente ranca batata assa na fogueira, a gente fica quentando 

fogo.[...] a gente cantava a roda, a gente dança nossa fogueira, faz festa lovando  São 

João... é assim, é a nossa tradição é essa de cender fogo nas fogueira, cantar, dançar 

o Batuco e a gente assava batata na foguera, fazia biscoito, os bolos[...] (MARIA 

DOS ANJOS, 2013). 

 

[...] mas, a gente aprendeu assim com eles, os avós da gente que todo ano, as vezes, 

tinha a festa de São João, fazia aquelas fogueiras, nois "cantava" a roda, a gente 

ajudava,[...] E era as rezas, as devoções, cantoria demais da conta, reis que era folia, 

sempre, eles gostavam demais mesmo! Era muito movimentado e era todo mundo 

unido, chegava aqui em casa hoje, quer dizer, comparando aquele tempo antigo, 

chegava aqui em casa hoje, ai ninguém estava esperando não e quando assustava só 

ouvia o barui da sanfona e violão já invadia a casa. Aí ia chegano, já ia logo lá no 

terrero, pegando porco, logo matando, pegava galinha, matava e jogava para lá... vai 

cuidando daquilo, e chagava a noite e caçava lenha, quando não tinha lenha, era 

desse jeito (DELMIRO, 2013). 

 

[...] De toda vida né, desde quando eu casei, creiar em Nossa Senhora Aparecida, eu 

vi o resultado dela, agora eu tenho que rezar para ela todo ano. Para a senhora vê, 

todo mundo vai para lá, é carro e mais carro de gente. Que dizê, se não existisse ela, 

ninguém ia né? Que cada um tem uma devoção[...] (LICINDO, 2013). 
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Continua aqui, todo sábado eu rezo o terço dos homens, todo sábado a gente tem 

nossa tradição. Todo sábado, todo sábado eu rezo o terço dos homens aqui. Eu que 

sou o responsável por tá rezando o terço (JOSÈ DE SOUZA FRANCO, 2015). 

 

 

Com essas falas percebe-se que nestas datas são comuns além da reza de terços e 

romarias, o consumo de alimentos típicos. Outro aspecto importante é a característica social 

que tais manifestações trazem não apenas como elemento vinculativo deste povo como seu 

território, mas da vinculação sócio-cultural. Furtado, Pedroza e Alves (2014, p. 107), colocam 

que a cultura enquanto universo simbólico possibilita aos sujeitos uma complexidade de 

relações sociais que trazem significações por meios de símbolos, signos, práticas e valores 

através dos quais as comunidades devem ser compreendidas em suas singularidades e 

individualidades. 

Entretanto, foi possível perceber durante a realização dessa pesquisa que ao longo 

dos anos parte destas tradições já vinham se reconfigurando, antes mesmo do processo de 

translocação e reassentamento. Alguns dos elementos elencados nas falas anteriores como 

parte das lembranças das vivências comunitárias como, por exemplo: as rodas, as 

contradanças, os grupos de folia de Reis, atualmente não são mais praticados pela CQM65. 

Porém, no novo local de morada as festividades dos Santos permanecem e se mantém como 

algo forte principalmente para os mais velhos que anualmente realizam os eventos festivos em 

suas novas moradas. A reza do terço acontece semanalmente contando com participação de 

moradores da vizinhança e de familiares. Há também visitas das folias das comunidades 

vizinhas (São Julião, Santa Terezinha entre outras) com as rodas de viola que 

esporadicamente se encontram na CQM. 

Neste sentido percebemos que há um esforço de todo o grupo (CQM e os outros 

Marques) em manter as tradições e ritos passados de geração a geração como parte de sua 

identidade. Há também por parte da CQM um desejo de resgate das antigas tradições, e 

manutenção do antigo local de morada enquanto lugar de preservação da memória de sua 

história como vemos na fala de Lucas (2013) abaixo: 

 

A nossa comunidade, a comunidade Marques ela tem... pelo menos isso ela tem um 

projeto de fazer algumas coisas pra manter na memória mesmo que a gente não vive 

a tradição da forma que era, mas pelo menos manter na memória lá uma tenda de 

farinha como era antigamente e uma casa das quais a família da gente, os nossos 

familiares mais antigos vivia entendeu? Que era casa de taipa mesmo, de taquara, de 

enchimento que era de barro, não de adubo, nem adubo não era, nem menos esse 

tipo de tijolo que hoje existe. E antes, bem antes era rebuçada de capim, depois 

                                                           
65 Registro de diário de campo dia 23/07/2015. Neste dia pudemos presenciar a realização do terço dos homens 

em seguida uma roda de viola e jogo de versos com a participação de moradores da comunidade de São Julião. 
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passou a ser de palmeira, palmeira coco da Bahia que a gente fala, era coberta de 

palmeira e até poucos anos atrás era assim então uma dessas, agente quer construir 

deixar lá. (LUCAS, 2013). 

 

Destacamos, portanto, que mesmo diante do inevitável processo de translocação e 

reassentamento consideramos que as tradições repassadas para os Marques estão fortemente 

marcadas pelas lembranças afetivas do passado e como imagens indeléveis continuam vivas, 

mesmo que algumas delas só possíveis agora enquanto memória.  

Diane do exposto concordamos com Coutinho (2015) quando afirma que para os 

Marques, as festividades emanam significações afetivas, de relação com o divino, das relações 

sociais, comunitárias e familiares, momentos de partilha e de reafirmação da fé, devoção, bem 

como da identidade do grupo. 

Para passarmos para o próximo eixo temático gostaríamos de salientar que foi 

possível observar durante a realização dessa pesquisa que as vivências colocadas neste sub-

item desencadearam reflexões sobre o movimento das significações afetivas, simbólicas e 

identitárias relativa ao território quilombola para os Marques, o que evidencia o sentimento 

topofílico como elemento constitutivo da identidade coletiva dos moradores. As 

manifestações culturais e tradições constituídas pelos ritos, mitos, crenças, festas, músicas, 

rezas, lugares sagrados, comidas, penitências, estão intimamente ligadas e arraigadas a terra, 

ao lugar da antiga morada e aos poucos vai também se enraizando e penetrando nesse novo 

local de moradia. Assim, dialeticamente a resistência e a resiliência, a manutenção e a 

transformação são constitutivas das significações atribuídas às tradições e manifestações 

culturais dos Marques. 

 

5.2 Eixo Temático II: Processos de Luta e Resistência: exclusão, articulação social, 

conflitos e reconhecimento 

 

Neste eixo temático serão tratados aspectos referentes aos movimentos de luta e 

resistência da CQM frente aos processos de exclusão social e às investidas da empresa 

Queiroz Galvão para desapropriá-los do seu território. Após discorrer sobre a importância do 

território enquanto expressão de identidade, sobre os afetos envolvidos na vinculação dos 

sujeitos com seu entorno, seus mitos, ritos e tradições mantidas e as dores da saída da antiga 

morada, temas abordados no eixo temático I, é importante refletir sobre os desdobramentos da 

chegada do empreendimento, os quais levaram a comunidade ao fortalecimento ao 
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reconhecimento, ao empoderamento social e às várias conquistas que a comunidade vem 

alcançando desde então. 

Todo o histórico de consolidação da CQM, bem como o processo de translocação 

e reassentamento, se delineou através de lutas, conflitos e movimentos de resistência, não só 

para a conquista e manutenção do território, como também para a manutenção de seu modus 

operandi. De acordo com Freitas (2014) o território deve ser compreendido enquanto “base 

física para a materialização das relações sociais, em que diferentes sujeitos/atores sociais, em 

diferentes momentos históricos, se interagem”, em casos de comunidades tradicionais 

atingidas por barragens como a CQM, observa-se no território um espaço de conflitos em que 

se posicionam, por um lado as populações que ali residem e toda rede de significações, laços, 

afetos, e construções simbólicas com o lugar, e, por outro, a proposta desenvolvimentista da 

produção de energia para sustento do consumo em nível crescente do país. Como resultante 

deste embate, percebe-se que em sua maioria, o prejuízo recai diretamente sobre as 

populações atingidas, as quais são obrigadas a sucumbirem ao conflito abrirem mão do local 

de moradia e, em muitos casos terem seu patrimônio histórico e cultural descontruído e 

desestruturado.  

No que se refere ao local do reassentamento, o novo terreno que vem se 

constituindo como novo território para os Marques foi escolhido por eles mesmos e é situado 

bem próximo ao antigo (aproximadamente 03 km), fato esse que os diferencia 

consubstancialmente de outros casos de translocação e reassentamento, como por exemplo, o 

deslocamento compulsório resultante da negociação de populações atingidas pelo 

empreendimento hidrelétrico de no Vale do Jequitinhonha que foram reassentadas em local 

distante de seu antigo território, com condições climáticas, territoriais e recursos naturais bem 

distintas das quais estavam acostumadas; ficando distantes também de antigas convivências e 

familiares deixados para trás, bem como da sede do município antes referência para utilização 

de serviços como saúde, correios, comércio etc. Essa nova situação de vida imposta gerou não 

só um forte sofrimento para estas comunidades, mas exigiu também, um grande esforço para a 

apropriação dos novos espaços estranhos ao seu cotidiano (ZUCARELLI, 2009). 

No caso aqui apresentado e analisado, vale relembrar que após longos anos de 

enfrentamento social, a luta da CQM pela manutenção do antigo território resultou na 

assinatura do TCC que garantiu à eles não só a escolha do novo terreno onde seriam 

reassentados, mas também foram negociadas toda a estrutura física e material que essa nova 

morada deveria ter, inclui-se aqui não só a metragem do novo terreno e das casas, mas todas 

as benfeitorias adquiridas (currais, pocilga, tanque de peixes, casa de farinha a estrutura da 
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AQM, cabeças de gado, porcos, galinhas, acessórias técnicas, saneamento básico etc.). 

Embora esse acordo tenha sido firmado com dor e sofrimento, o fato deles terem conseguido 

se fazer e ser considerados “sujeitos de direitos” diante a empreiteira e de todas as outras 

comunidades circundantes, dão a eles um novo lugar no mundo e um novo status que 

minimizam por assim dizer, as dificuldades enfrentadas nesse processo de apropriação. 

Devemos ressaltar ainda que é possível que esse processo de apropriação também tenha sido 

mais fácil, se comparado as populações atingidas pela Barragem de Irapé, uma vez que essa 

proximidade ao antigo território permite a manutenção das relações com as outras 

comunidades vizinhas  e também com a sede do município de Carlos Chagas, ou seja, eles 

continuam utilizando a mesma estrada para lá chegar, bem como todos os equipamentos 

municipais que utilizavam antes, como o serviços de saúde, educação, ação social, do 

comércio, correios etc.  

No entanto, a translocação e o reassentamento compulsório em si, independente 

do formato estabelecido, não são os únicos e nem o início do sofrimento dos atingidos. No 

caso da CQM os primeiros sinais da presença do empreendimento na região desencadearam 

um processo de insegurança, incerteza e desconfiança, antes mesmo da consolidação da 

inundação, expondo a comunidade naquele momento à instabilidade em relação ao presente e 

ao futuro.  De acordo com os moradores já se percebia a presença de pessoas rondando suas 

propriedades desde 2002, como afirmam as falas abaixo:  

 

Na verdade tudo começou em 2002 né! Já foi, ouvi-se falar em hidrelétrica, os mais 

velhos já tinha falado que já tinha pousado um helicóptero lá na nossa região lá, e 

que possivelmente, futuramente ia fazer uma hidrelétrica no rio Mucuri [...] já 

começou já vim gente da empresa sondando o Mucuri, onde é que tinha lugares 

melhores pra fazer hidrelétrica e tal, e nisso também, nesse meio tempo, já começô, 

já expandi boatos mesmo que ia haver hidrelétrica e que ia ser empreendimento pra 

Carlos Chagas (EDSON, 2013). 

A gente via os moços com aquelas coisas rondando por aí... dizia que era os homem 

que vinha construí... a...a... barrage, né?! Mais nada foi dito, cunversado cum nóis... 

(LICINDO, 2013). 

 

Ês chegava fuçava a mata e coisa e tal... a gente ficava, assim sem sabe de nada... de 

repente ês num tava mais lá... já tinha notiça dês notro lugar... e dizia que nóis ia 

têqui saí da nossa casa, qui água ia tomá tudo! Qui num tinha cunversa... dizia que 

inté o prefeito de Carlos Chagas já tinha otorizado construí... que num tinha jeito... 

ia ter emprego pra nóis tudo... que ia sê bom... mais dona Águida, bom pra quem né 

messs??!! E eu ficava assim imaginano... pensano... como ia sê isso meu Deus... 

(MARIA DOS ANJOS, 2013). 

 

As pessoas comentava, né... que ia dá outra casa pra gente na cidade ou dinheiro... 

masniguém tinha chegado pránois e cunversado aquilo... aí ficava sem sabe 

direito...(HIDELBRANDO, 2013). 
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As falas acima desvelam também o quanto para a Queirós Galvão, naquele 

momento eles eram invisíveis e insignificantes, portanto, passiveis de serem subjugados e 

submetidos ao processo de exclusão das negociações, haja vista, que os grandes fazendeiros 

da região já estavam sendo convocados às negociações.  Nogueira (2014) coloca que é 

comum as subsidiarias utilizarem estratégias de desinformação da população para se 

estabelecerem nos locais do empreendimento hidrelétrico e para o processo de negociação 

com as famílias atingidas. Assim, pessoas que nunca lidaram com situações semelhantes não 

conseguem dimensionar as consequências que tais empreendimentos podem causar. Esse 

procedimento facilita o processo de exclusão e alienação dos atingidos o que 

consequentemente dificulta a luta por seus direitos. Neste sentido, lembramos que, no 

processo de licenciamento inicial da PCH- Mucuri não se considerou a presença de uma 

comunidade tradicional na região do alagamento, e a presença da empreiteira através dos 

processos de medição e mapeamento do local onde seria construída a barragem sem o 

consentimento da população que ali residia já era. 

Aqui vale lançar mão da dialética exclusão/inclusão compreensão dos 

movimentos contraditoriamente operados e sofridos pela comunidade para lidar com as 

imposições e investidas da empreiteira. Concordamos com Martins (1997) ao dizer que o 

processo de exclusão é marca do modelo de desenvolvimento capitalista66, sendo o excluído 

uma vítima deste modelo, o sujeito é expropriado das oportunidades de participação social e 

de construção da sua própria história, pois a lógica capitalista se propõe ao desenraizamento e 

a exclusão em favor do mercado e seu desenvolvimento. Sawaia (2012, p. 109) complementa 

dizendo que na sociedade capitalista o conceito de exclusão perde seu caráter inócuo, e se 

insere nas estratégias históricas de manutenção da ordem social, ou seja, “no movimento de 

reconstituição sem cessar de formas de desigualdades, com o processo de mercantilização das 

coisas e dos homens e de concentração de riquezas”.  Assim, a fala abaixo também retrata a 

forma que a Queiróz Galvão ignorava os Marques, e, portanto os excluía: 

 

A Queirós não reconhecia a comunidade quilombola... conhecia, ela conhecia! Mais 

fez vista grossa né, queria empurrar agente com a barriga, então agente tomou 

medidas já mais pela lei né, perante a lei né (WILLHIAN, 2013). 

                                                           
66Embora concordamos com a ideia de que a exclusão é marca do capitalismo, não desconsideramos que bem 

antes do surgimento deste, a dialética exclusão/inclusão já se fazia presente na humanidade, como bem demostra 

Bianchetti (2010) ao descrever o processo de exclusão e eliminação de indivíduos nas sociedades primitivas 

nômades, quando essas abandonavam, principalmente seus velhos, doentes e deficientes, pois estes não tinham 

condições de acompanhar o grupo a seguir caminhando sempre em frente em busca de alimentos, já que, como 

nômades não detentores da prática do plantio, colheita, criação e confinamentos de animais, dependiam 

completamente da natureza para garantirem a alimentação. 
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Trazemos ainda para dialogar conosco Codo (1985) quando ao tratar sobre o 

conceito de alienação o relaciona a um estado mental do sujeito no qual ele não compreende 

que é o formador das políticas, dos bens e serviços produzidos, das normas, leis e da 

sociedade como um todo, e em função disso, se sente conformado em aceitar o estado das 

coisas como lhes são apresentadas pela classe hegemônica, ficando assim, incapacitados de, a 

partir do pensamento crítico, lutar contra as injustiças a que é submetido e pela transformação 

da sociedade. Nesse tipo de alienação ele se torna impotente e estranho às criações de sua 

própria atividade social. 

Frente a eminência da perda de suas terra e diante do processo de exclusão/ 

alienação evidenciada pela falta de informação, pelas tentativas de negociações individuais a 

que eram submetidos os Marques pela Queiroz Galvão no princípio do empreendimento, e 

pela expectativa ilusória que causava o belo discurso da oferta de emprego, do progresso e do 

desenvolvimento local disseminado pela região, o que nos chamou a atenção foi o 

posicionamento de alguns membros dos Marques, principalmente dos jovens que, ao invés de 

se sentirem intimidados e conformados, partiram à busca de mobilização, de informação, de 

articulação comunitária, de apoio dos movimentos sociais e respaldo jurídico de seus direitos. 

Observemos tal fato nas falas a seguir: 

 

 [...] só que quando houve os rumores de construir a PCH, isso fez com que a 

comunidade, ela atentasse mais para buscar o título, por que a gente teria que haver 

um processo para a gente ou negociar, ou embargar a obra para que ela não fosse 

construída.[...] Foi o reconhecimento definitivo, ai a partir daí a gente começou a ter 

um contato maior com pessoas que conheciam de direitos quilombolas, movimentos 

sociais, a gente passou a ter mais contato, justamente, por causa dos nossos direitos 

né, que a partir daí a gente já passou a saber que a gente tinha direitos como tal, 

como quilombolas e pelo fato da construção da PCH, porque a gente seria 

diretamente impactado. Aí o nosso processo de reconhecimento como Quilombola ia 

impactar diretamente no caso da PCH, que ela queria nos afastar do nosso lugar, 

então como a gente teria que entrar na justiça para embargar ou negociar, a gente 

conseguiu embargar a PCH, depois que a gente conseguiu o título (DELEI, 2015). 

 

 

[...] mas foi a troco da luta, a luta sem “guerreamento” mesmo, porque para falar 

assim, teve briga, teve luta, guerreando em cima do direito, as forças da lei né, então 

chegou e deu essas forças, nós tínhamos o direito mesmo, mas, se não fosse essa 

origem nossa, descendente de quilombolas não tinha conseguido também assim 

desse jeito não (SR. DELMIRO, 2013).  

 
 

Devemos mais uma vez relembra ao leitor que o processo de reconhecimento da 

identidade enquanto comunidade tradicional quilombola da CQM pela FCP se deu 
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concomitantemente com a chegada do empreendimento. Segundo Coutinho (2015) diante da 

possibilidade da perda de seu território para a barragem, e o deslocamento compulsório das 

famílias, parte dos moradores da comunidade Marques I e Marques II viram o 

autorreconhecimento como forma de garantia de seus direitos, pois deixariam de ser apenas 

um pequeno grupo de famílias camponesas de mesma descendência, para se tronarem uma 

população tradicional, uma Comunidade Quilombola, amparada por uma legislação especial. 

Deste modo, a certificação da CQM foi decisiva para a consolidação da identidade da 

comunidade e seu empoderamento para enfrentar a questão social a que se deparavam naquele 

momento. Assim, percebemos que este posicionamento da CQM na busca pelos direitos 

quilombolas, é acima de tudo um movimento emancipatório dos sujeitos frente aos processos 

de exclusão e alienação.  

Desta forma, ao longo da luta dos Marques, observamos que alguns fatores foram 

de fundamental importância para o enfrentamento da problemática da comunidade. Primeiro 

fator é da ordem da coletividade e da luta pela cidadania. Vemos que através da articulação 

social, mobilização social com forte apoio dos Movimentos Sociais e lideranças comunitárias 

os Marques foram se fortalecendo enquanto sujeitos de direito.  

Temos que, os principais atores deste processo citado pelos próprios Marques 

foram: MAB, CEDEFES, Movimento dos Sem Terra (MST) Sindicatos dos Trabalhadores 

Rurais, lideranças das comunidades quilombolas vizinhas, FCP, Movimento das Mulheres 

Campesinas (MMC), lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT), Comissão da Pastoral da 

Terra(CPT), Pastoral da Juventude Rural entre vários outros atores sociais que além de 

oferecer subsídio informacionais, fomentaram a discussão coletiva na região, fortalecendo a 

luta da comunidade.  

 
[...] os irmãos de Ferreira do Violão67 eles nos auxiliaram muito nessa questão 

porque a gente não sabia lidar com associação, já tinha uma associação lá na nossa 

região que chamava Santa Terezinha, mas até então a gente não tinha aquele 

interesse. [...] foi depois do processo de reconhecimento, aí a gente montou, 

registrou e a partir daí a gente começou a engatinhar no quesito de associação. Mas, 

foi bom porque em pouco tempo a gente já, as pessoas lá que assumiu a liderança 

eram pessoas jovens né, graças a Deus pelo menos isso, foram pessoas jovens, deu 

força, eles pegaram a direção, claro que com ajuda dos mais velhos né, a gente 

nunca deixou os mais velhos de fora porque eram eles a nossa base, mas, a gente 

pegou mesmo a direção e foi em frente, a gente foi a luta mesmo. Então, a gente 

viajou para Brasília para saber mais sobre os nossos direitos, os movimentos que 

tinham pela Federação ou que era realizado pela Federação Quilombola ou pela 

Fundação Palmares a gente viajava, eles davam as passagens para a gente viajar, a 

gente tinha contato com o MAB, também sempre quando tinha algum encontro, a 

gente já foi para o Paraná, para Luisiana no Goiás, para Belo Horizonte, Governador 

                                                           
67Nome fictício dado a um ativista dos movimentos sociais membro de uma comunidade quilombola existente 

em região próxima à da CQM. 



119 
 

Valadares a gente viajou muito em busca de conhecimento para a gente lidar com a 

situação que a gente estava vivendo, porque outras pessoas também estavam 

vivendo situações parecidas em lugares diferentes (DELEI, 2015). 

 
O próprio Sebastião68 entrou em contato com o MAB e tinha as coisas lá da CPT, da 

Comissão Pastoral da Terra de Teófilo Otoni o Ministério Público, o agente especial 

dos agricultores também foi uma pessoa muito boa também sempre deu muita força 

e ai agente já entrou em contato com o MAB, isso no decorrer do tempo. [...] e de  

outras comunidades também , a comunidades de Ouro Verde de Minas  também deu 

a gente muita força (EDSON, 2013). 

 

Porque veio o pessoal de Belo Horizonte igualzinho veio lá de Valadares, veio um 

pessoal, não sei se é o pessoal de uma comunidade Quilombola, ou era do, mas eu 

sei que era do PT. Veio foi três ônibus de gente e chegou pra fazer reunião na casa 

de tio Bel que é Licindo né. E veio esse pessoal para lá, então reuniu todo mundo e 

foi para lá participar dessa reunião (DELMIRO, 2013). 

 

Então pela Queiroz Galvão agente não tinha conseguido nem a metade do que 

agente conseguiu, então juntamente com nosso esforço né, a nossa voz, por que se 

não fosse a nossa voz, o Ministério Público não tinha nem aparecido na questão, né 

o Ministério Público o núcleo (NUq/UFMG) ajudou muito, por que eles ajudaram 

agente a elabora o laudo, tudo bonitinho do jeito que agente queria, e o sindicato, 

tudo esse povo ajudou muito agente né, o MST né?! Movimento sem-terra, tudo 

ajudou agente. A gente ia muito nas reuniões com o pessoal aqui que era sem-terra, 

agente ouvia muita história, história feia viu! Que agente não escuta história bonita 

não, falou em barragem esse negócio de desabrigá pessoa... hurrum, agente não 

escuta coisa bonita não, história bonita não e se depender de empresa eles não estão 

ne aí, eles só qué ganha... tá nem aí (ROSIMERE, 2013). 

 

 

De acordo com as falas acima, fica claro que a presença dos Movimentos Sociais 

foi de grande importância para a luta e resistência dos atingidos, desde o processo de 

reconhecimento, das negociações com a empreiteira, da mobilização social e da consolidação 

da CQM. As lideranças eram jovens e com o apoio da família, foram formados pela militância 

e se posicionaram enquanto resistência em defesa de seus direitos de uso e manutenção na 

Terra.  

Outro aspecto importante que consideramos fundamental no processo de 

fortalecimento da comunidade foi o papel do poder público e das entidades e órgão 

governamentais de apoio que estiveram a frente da questão jurídica e de mediação das 

negociações bem como a assessoria antropológica que os acompanhou.  

Considerando os aspectos das estratégias utilizadas pelo setor elétrico de 

desarticular, desinformar, gerar conflitos através das relações de poder e negociações 

individuais, as quais alimentam o processo de alienação das comunidades, de acordo com 

Nogueira (2007) os Movimentos Sociais, conhecedores destas táticas, buscam enfrentá-las 

através da ampliação de informações sobre o setor elétrico e seus empreendimentos, discussão 

                                                           
68 Ativista dos Movimentos Sociais e membro da Pastoral da Terra. 
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de projetos, contato com profissionais especializados que subsidiem informações sobre os 

efeitos sociais e ambientais, criando uma rede de mobilização e conscientização das 

populações atingidas e de seus direitos. Outro aspecto apontado por ela, diz respeito 

principalmente as informações sobre as negociações coletivas, muito difundida pelas 

entidades e movimentos sociais de apoio, o que desperta uma consciência coletiva de 

cidadania, solidariedade, coletividade, símbolo de desejo pela luta, vínculo com a terra se 

opondo a uma expressão de passividade frente a exclusão. 

Neste sentido, concordamos com Sawaia (2012, p. 117) ao dizer da importância 

da coletividade como estratégia de enfrentamento da exclusão e das relações de poder. 

Segundo ela os homens realizam-se com os outros e não sozinhos, portanto, os benefícios de 

uma coletividade organizada são importantes a todos, e a “vontade comum é mais poderosa 

que o conatus individual, e o coletivo é produto do consentimento e não do pacto ou 

contrato”, pois ao unir-se uns aos outros alarga-se portanto, o campo de ação dos sujeitos 

rumo a cidadania. Vejamos a fala do Delei (2015), ao conceber a importância da articulação 

social e coletiva, bem como o reconhecimento político social do momento em que passavam: 

 

Todos os lados tem corrupção né, mas a gente procurou um lado que ficava mais 

neutro nas nossas situações, porque a barragem ia ser construída, ela ia afetar o 

município de Pavão, Teófilo Otoni e Carlos Chagas, então a gente ficou com medo 

de ter qualquer coisa que viesse a favorecer a empresa, então a gente entrou com o 

processo em Valadares e a gente conseguiu embargar a obra. Mas, infelizmente a 

gente sabe que hoje em dia a corda só vai arrebentar para o lado mais fraco. Então, a 

gente optou por melhor a gente fazer um acordo com a empresa, e a gente fez um 

acordo, tudo isso depois da associação. A associação foi fundamental, sem a 

associação a gente não faria nada, nada porque todas as pessoas da nossa 

comunidade ia ter que negociar individualmente. [...] se a gente negociasse 

individualmente, a gente ia negociar o que? A gente tinha como negociar, então, 

depois a gente negociando como associação, o título seria coletivo, então a gente ia 

negociar o nosso psicológico, a nossa reminiscência, não o valor da terra em si, mas, 

o valor que aquilo significava para nós.  

 

De acordo com a fala de Delei podemos perceber a compreensão que tinham do 

processo e dos jogos de poder e de exclusão em quem se encontravam naquele momento 

quando coloca que “[...] infelizmente a gente sabe que a corda só vai arrebentar para o lado 

mais fraco [...]”, da mesma forma que a afirmação  de que  a “Associação foi fundamental”  

desvela o reconhecimento da mesma, enquanto estratégia jurídica formal de enfrentamento, 

bem como sua importância enquanto coletividade. Assim podemos afirmar que o papel da 

AQM, se estabelece enquanto reafirmação de uma coletividade não apenas no período sob 

pressões sociais, mas enquanto força do grupo a qual se mantém nos dias atuais.   
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Coma criação da AQM, as decisões de toda e qualquer natureza dento da 

comunidade se dão a partir das discussões das necessidades e desejos do grupo e são tomadas 

coletivamente. Outro aspecto que é apontado na fala de Delei é a reafirmação da concepção 

da terra, não enquanto valor mercadológico, mas sim como materialização de sua relação 

afetiva com o lugar quando diz, “[...] então a gente ia negociar o nosso psicológico, a nossa 

reminescência, não o valor da terra em si, mas o valor que aquilo significava pra nós[...]”.  

Assim podemos dizer que conceber a ideia de consciência enquanto consciência 

histórica é dizer que ela se constitui e se apresenta em movimento constante e deve ser 

apreendida a partir dos movimentos que a impulsionam. Gonçalves (2015) coloca que a 

exclusão e a alienação é um fato e que estará sempre presente enquanto os interesses dos 

homens estiverem qualitativamente divididos, mas ao conceber que os sujeitos são históricos, 

significa também dizer que eles são capazes de transformar a realidade e a si próprio, e dessa 

forma optar em direção a essa transformação. Tomando a ideia de Gonçalves, podemos dizer 

que ao reconhecerem sua história, se perceberem neste processo enquanto produto social e 

com possibilidades de transformação dessa realidade, o posicionamento da CQM em relação 

ao reconhecimento e busca pelos seus direitos demarca sua busca por emancipação. Como 

observamos na fala do Sr. Delmiro (2013): 

 

Essa representação que pra a gente foi o maior orgulho foi devido ao nosso pessoal 

que era de fora, principalmente o pai do meu pai que foi o pessoal de fora lá de 

Jequitinhonha, que é o meu bisavô, quando o meu bisavô, o meu avô, então foi o 

pessoal que veio de fora né. Então, dizem que lá tinha tido escravidão, então esse 

pessoal voltou a aparecer por cá, quer dizer o meu avô apareceu por aqui e meu pai, 

quer dizer, o filho que é do velho meu avô e a gente sem saber o que a gente era né. 

Aí, depois quando foi a alguns anos atrás eles deram de descobrir a origem, quem 

era da onde que veio aquela área né, antigo. Aí voltou foi e falou assim, vocês são 

um pessoal descendente de quilombola, ai eu até achei assim, mas gente o que vem 

ser isso, que a gente hoje em dia é tudo moderno ninguém sabe o que era isso. Da 

escravidão eu já tinha visto a fala assim, mas eu não sabia que esse pessoal era desse 

jeito, então, todo o nosso pessoal. Aí voltou uns meninos, procuraram, veio uma 

pessoa dando dicas, informação e foi assim, não, nós vamos procurar entender o que 

vem a ser isso. Aí começou a mexer com uns papéis aí e veio um outro pessoal 

dando informação para nós e nós chegamos, inclui, assim, que sim. Aí, falou assim, 

não, com muito orgulho, com muita honra nós se é, nós somos descendente de 

quilombola, eu aceito com maior prazer e aí nós aceitamos, foi correr e lutou, lutou 

bastante mesmo, foi muito tempo que nós lutamos. 

 

Temos então, que o reconhecimento por parte dos moradores da CQM demonstra 

uma ruptura no processo de alienação imposto pelas questões históricas sociais de exclusão e, 

portanto, constitui-se em um salto qualitativo no modo de pensar a si mesmo enquanto sujeito, 

enquanto comunidade e seu papel social, bem como a demarcação de seus direitos e da 

cidadania. 
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Mas essa não é a totalidade da história da CQM, devemos esclarecer que o 

processo de articulação social e mobilização destes moradores pela luta de seus direitos, não 

se fez sem que houvesse naquele momento o rompimento dos vínculos familiares e 

comunitário. Parte dos Marques além de negar a sua descendência quilombola, temiam 

represálias dos fazendeiros, da própria empresa e por desconhecimento dos seus direitos, 

acreditavam que a presença dos movimentos sociais significava uma ameaça ao patrimônio 

alheio. Esse aspecto pode ser observado nos trechos abaixo: 

 
Agente sofria muitas injúrias. O pessoal julgava muito. Acabava machucando 

muito[...] Na verdade o pessoal tinha mais medo, por que era um órgão que protegia 

dos Quilombos.  Só que eles pensava que era um movimento dos Sem Terras vinha 

para pegar terra de cada um, até aqueles que tinha só um pedacinho para morar 

ficava com medo[...]. Ficava dividido, faço ou não faço, vou ou não vou. Foi muito 

difícil essa parte aí (MARGARETE, 2013). 

 

Aí eles vieram e fizeram algumas reuniões né, e tal que agente tem alguns direitos 

assim não e que nois ia tomar nada de ninguém, era um direito nosso. No começo eu 

não aceitei, eu sinceramente não aceitei ai nois fomos em reunião, e tomamos mais 

entendimento, mais ai até então também ainda era contra, por que tipo assim como 

minha cabeça era muito fechada, muita vezes escutava muito o que as pessoas 

falavam, de fora eu achava que agente ia tomar, tipo assim a nossa terra era muito 

grande, o nossos antepassados foram vendendo, ou até mesmo tomada também, ai 

eu falava: não,ah não quero toma terra de ninguém, não aceito, eu sou quilombola 

aceito isso tenho maior orgulho e tal, mais toma terra não, ai foi muito difícil até que 

eu fui entender, que não era toma terra, que  quando o INCRA viesse eles iam 

indenizar as pessoas, e ai assim a terra voltava pra gente de novo, ai aceitei numa 

boa, mais até então foi difícil de aceita, muito difícil até eu bati muito de frente 

mesmo,  na época nem tava muito envolvida né bati muito de frente, por que tipo 

assim toma a terra na minha mente era tipo rouba, ai depois que eu fui entender que 

não era roubar as pessoas iam ser indenizadas pelo INCRA (CLAUDIENE, 2013). 

nossa eu via uma guerra, a guerra de família,de primeira eu vi uma guerra de família 

por que, o pessoas que vieram fazer o laudo só chegou com aquela história de que a 

gente tava querendo, o termo quilombola,primeiro foi um preconceito né, segundo 

vei a guerra que agente tava querendo toma terra do zoutro, foi a primeira coisa que 

o povo colocou na cabeça,que ia guerra que o pessoal os fazendeiros ia começa a 

mata agente, né então de primeiro pra mim eu não gostei muito da situação 

não,nossa senhora de onde esse povo tirou isso pra que isso né,ai minha mãe 

também começou  a fica muito triste também por que,que toma mais,por que era o 

marque 1 e marque 2,marque 1 onde seria atingido pela agua mesmo né,e os mãe 

que 2 serias atingido mais indiretamente, pra ele eles viam como mais recursos que 

ia ter mais emprego com obra e tudo mais,os fazendeiros também dominavam mais 

era lá,por que o pessoas lá  a família de lá era maio ( Marques II), né e com isso 

tinha mais gente pra trabalho  pra eles,então eles chegavam nessas cabeças dessas 

pessoas  e contavam falavam né que isso ia melhorar ia ter mais emprego pra  ele e 

tal,então pra ele eles achavam que  que saindo a barragem ele iam lucra, então em 

termo quilombola eles colocou na cabeça que agente tava querendo toma terra dos 

zoutro, e erra pra barrar junta com eles pra barrar a barragem,então na cabeça dele 

eles não via e como um ponto positivo  pra família (ROSINERE, 2013). 

 

Assim, a partir das falas apresentadas fica claro que como resultante destes 

enfrentamentos ocorreu forte abalo nos vínculos familiares e sociais, o que resultou em muita 
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dor e sofrimento para a comunidade ao perceber através das posturas dos familiares, os jogos 

de poder envolvidos durante o processo de luta, não somente pelo direito a terra como 

também do próprio reconhecimento enquanto comunidade tradicional. Vejamos mais algumas 

falas sobre este período: 

 

Na época foi um sentimento muito grande sabe, de preocupação, tipo humilhação 

das pessoas que chegaram falando com a gente, desanimava demais, eles criticaram, 

desejando coisas ruins, coisas negativas para a gente,.[...]. Mas, foi muito sofrido 

nessa época, muita crítica.[...] tinha gente que chegava para mim, ah você tem medo 

de toma bala não, Assim que a gente andava assim nas reuniões, a gente ia, achava 

assim que era uma coisa para o mal, muita crítica que eles colocava nas pessoas, foi 

muito sofrido (MARIA NEUZA, 2014). 

 

O moça pra nós ser reconhecido como quilombola, isso deu muito trabaio, muito 

difícil muita luta, muito orgulho, muita gente querendo desfazer da gente, eu mesmo 

fui muito humilhado não gosto nem de lembra não..(choro) Eu não gosto de lembra 

do passado não foi muito ruim, fui muito humilhado pelas pessoas, eu foi muito 

abusado , diz que era amigo da gente, era amigo traíra...Eu não gosto muito de 

lembra né, foi muito pisado pelos outros, coisa que eu não gosto e fazer com 

ninguém! (ARISTÓTELES, 2013). 

Na verdade, naquela época eu não me lembro de nada, porque eu era muito criança 

eu não tinha consciência do que estava acontecendo, mas eu percebia que era uma 

pressão sobre aquelas pessoas mais velhas porque eu via meu pai sendo ameaçado, 

minha família, as outras famílias como a família de Edson, de tio Bel, eu via assim 

uma tristeza naquela época (MARIA EUNICE, 2015). 

Não de raiva não, de raiva não de tristeza mesmo sabe, de tristeza, fiquei triste assim 

por agente ter tantos direito, tanto... dentro da casa da gente, debaixo do nariz da 

gente e a gente não ter, muitos não ter coragem de...de braços cruzados não ter 

coragem de correr atrás por isso sabe. E agente tem tantos direitos, agente correu 

atrás e os outros não quis correr atrás sabendo que poderia, pode conseguir muitas 

coisas através desses direitos entendeu!(EDSON, 2013). 

Quando você decide uma coisa por opinião própria por que você tem uma 

mentalidade formada a respeito daquilo ali menos mal, mas quando você 

simplesmente vai por ideias de terceiros e você não se respeita a própria opinião ai 

eu já não concordo, c tem que ir pelo que c acha mesmo que você estiver errado 

você tem que reconhecer que ta errado e fazer o que tem que ser feito e reconhecer 

que ta errado e não reconhecer que ta errado e o tempo todo ir por opinião de 

terceiros e ir contra sua família isso ai eu não concordei e não concordo com pessoas 

que faz isso entendeu? (LUCAS, 2013). 

 

As falas acima desvelam também que eles já naquele momento, conhecedores de 

seus direitos e já com um movimento interno de ruptura com a lógica do discurso 

estabelecido, sentiam a dor de perceber através das posturas de muitos dos seus familiares o 

jogo de poder envolvido e o quanto quebrá-lo e transformá-lo era difícil. 

No entanto, a CQM apesar das dores e sofrimento e por já perceberem a existência 

da lógica do capital que se impõem, bem como as artimanhas e estratégias dos 

empreendimentos para fragmentar, desarticular e estagnar os sujeitos, continuam em luta, o 
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que ao nosso entender demarca a consciência política frente ao processo de exclusão, da 

desigualdade social e do desejo e a crença de poder mudar o jogo, de transformar a ordem 

imposta. Vejamos as falas abaixo:  

 

[...] isso não é coisa única da nossa comunidade, da nossa família isso acontece em 

todo empreendimento que tem descendência de quilombola [...] ah um racha nas 

pessoas nesses locais onde há empreendimento [...] esses atritos na família, então 

por causa do empreendimento isso acontece[...]. Pra mim, assim, não foi só o motivo 

de uns querer se reconhecer e outros não, o fato das desavenças [...]  pra mim o 

principal fator  pra mim na minha opinião[...] O empreendedor Queirós Galvão tem  

pra mim leva a culpa de 90 e tantos por cento disso ai [...] porque o empreendedor se 

ele só viesse na minha opinião,  de só construir em empreendimento no qual ele veio 

pra construir e seguir as regras que o governo determina que qualquer empresa siga 

em qualquer lugar que ela for se instalar, se ele tivesse feito isso ai nada de 

desavença teria ocorrido na nossa família. Porque o empreendedor além de construir, 

de fazer o empreendimento o tempo todo ele buscava, ele buscava o tempo todo 

colocar em atrito a nossa família entendeu? Então por isso o empreendedor quando 

ele chega com essa mentalidade... em qualquer lugar que ele chegar e jogar uma 

pessoa contra a outra, não importa se é família ou se é vizinho, se ele chega com 

essa mentalidade pra conseguir o objetivo dele, o objetivo capital dele que é 

conseguir fazer tal coisa e ganhar dinheiro [...]  .Então assim o empreendedor tem 

grande culpa no atrito que houve na família Marques, foi o tempo todo. Se você um 

dia vier fazer uma pesquisa só sobre isso, o que o empreendedor causou de impacto 

[...] na minha opinião o impacto mais complicado que ele fez foi isso aí, o impacto 

mais deliberadamente, intencionalmente de causar atrito entre as famílias [...] então 

na minha opinião o principal causador de atrito na família Marques foi o 

empreendedor, a Queiroz Galvão (LUCAS, 2013). 

 

Então esse foi o intuito, porque o empreendedor a visão dele é o seguinte: não se 

agente encontrar aqui onde nós vamos construir o nosso empreendimento, construir 

a nossa hidrelétrica, se nós encontrar qualquer descendência, que seja, pode ser 

indígena ou quilombola, tipo assim nós vamos ter dificuldade porque a lei brasileira 

diz isso. É isso, é isso que qualquer empreendimento deve respeitar esses direitos 

quilombolas ou indígenas. Então se tiver lá nós vamos ter muito trabalho perante os 

órgãos pra ter as nossas licenças, pra termos a construção do nosso empreendimento. 

Então nessa visão, em cima disso, eles falaram: vamos tentar jogar aqueles 

que...tentar pegar aqueles de cabeça mais fraca e que não entende e jogar eles contra 

aqueles que tão entendendo mais dos seus direitos, jogar uns contra os outros pra 

que o movimento quilombola enfraqueça e isso foi o que foi feito pelo 

empreendedor, pela Queiroz Galvão. Então tipo assim agente fala empreendedor eu 

não tenho cisma nenhuma de dizer o nome Queirós Galvão, então quando ela 

almejou a fazer isso, então pra mim, pra uma empresa do porte dela, uma 

multinacional do tamanho que ela é, e da visão que ela tem hoje do Brasil e até 

internacionalmente, que ela tem obra até fora do país... ela chegar e fazer isso, então 

isso pra mim é de total arbitrariedade...que uma empresa, a Queiroz Galvão chegar e 

fazer isso (EDSON, 2013). 

 

 

Destaca-se, portanto, que os conflitos familiares experimentados pela CQM, 

situam-se especificamente naquele momento histórico que vivenciavam. Atualmente, os laços 

familiares e comunitários, estão se reconfigurando e sendo restabelecidos como podemos 

observar nas falas abaixo: 
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[...] o empreendedor sabe que se ele chega num local e faz isso ele vai criar briga, 

criar atrito como foi o que aconteceu na nossa família, criaram e graças a Deus hoje 

tá bem, as duas partes já reconheceu o erro e cada qual sabe que errou e procura...é 

tipo assim...retratar seus erros da melhor forma possível (LUCAS, 2013). 

 
Ah! Hoje as coisas são bem diferentes né! Nós não tem raiva deles, nós sabe que 

naquele momento não era fácil mesmo, eles tinham as razões deles pra pensar 

daquele jeito. Hoje a gente tem um convívio de família de novo, eles vêm aqui e nós 

vamos na casa deles e tá tudo bem Graças a Deus! (DIONE, 2015).69 

 

[...] quando eles que não quiseram, (ser reconhecidos) chegam aqui dentro, passam 

daquela cancela para cá eu fico muito feliz e faço o máximo possível de tratá-los 

bem e bem mesmo. Sabe por quê? Porque assim, hoje eles veem que o que falaram 

antes, no início, não foi... foi totalmente o contrário. Eles vem para cá, ajudam a 

gente a arrancar feijão, ajudam a gente bater o feijão, plantar e muitos já falaram: 

arrependi de não ter entrado na época[...] (ANA MARIA, 2013). 

 

Assim, concordamos com Coutinho (2015) ao dizer da importância da família em 

uma comunidade quilombola, pois ela é plataforma para atendimento de todas as necessidades 

morais, sociais, culturais e econômicas da comunidade, pois a família é central na organização 

de toda a vida da comunidade. Segundo a autora, além da própria configuração familiar não se 

deve separar família de território, pois o território se constitui a partir da aglutinação de vários 

arranjos familiares a partir de uma ancestralidade comum como no caso dos Marques. 

Coutinho (2015) recorre a Vitale (2003, p. 90), ao discutir a capacidade de reedição e ou 

transformação das relações afetivas, familiares, realizadas pelos sujeitos ao longo da vida, as 

quais foram internalizadas e fortemente mantidas na consciência. Assim, no processo 

dialético, de encontros e desencontros, de conflitos e congraçamento, a família é a base para 

transmissão, manutenção o e/ou de transformação daquela realidade que foi internalizada, 

aprendida.  

Vale ressaltar que a CQM e os Marques que não se autorreconheceram estão 

ressignificando e restabelecendo os laços familiares e comunitários que foram rompidos 

durante esse processo ativo de luta, conscientização e transformação. Cremos que o fato que 

corrobora com essa retomada são exatamente os fortes vínculos familiares estabelecidos ao 

longo do tempo de convivência anterior. 

No entanto, apesar de todas as lutas travadas ao longo dos anos a CQM teve como 

saída, a negociação com a empresa, como vemos nas falas a seguir: 

 

O processo para nós a princípio foi ruim, foi ruim que esse processo para nós, foi 

ruim porque nós "marrou" para se manter na nossa moradia. Foi ruim nesse assunto, 

não foi ruim pouca coisa não, foi ruim que nós batemo o pé firme que não queria 

sair de lá para vim para cá. Ai quando nós vimos que não tinha jeito, o povo correu 

                                                           
69 Registro diário de campo dia 25/07/2015 
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atrás para ver, e nós sendo perseguidos... e foi o jeito nóis "cedê" (SR. 

HIDELBRANDO, 2013). 

 

Ah! Eu falo: vantagem boa! não tem vantagem, porque se fosse uma vantagem 

mesmo agente não saía nunca do lugar. Apesar que saiu por nós mesmo 

conscientizou assinar pra sair, mas se fosse uma vantagem mesmo, eles falasse: 

“quem é  descendente de quilombo não saía do lugar onde nasceu!’. Uai! A gente 

saiu, meus pais saíram. Por que eles falaram que era um direito? se era um direito 

porque que saiu? Apesar que era contra a vontade deles sair. Mas era tantas 

conversa, tanta conversa. Que acabou pegando assinar e sair. O dinheiro passou por 

cima do direito (CLAUDIENE, 2013). 
 

 

Sem desvalorizar o processo de luta, todas as vitórias obtidas e transformações 

que a CQM vivenciou, não podemos negar ou deixar de expressar que esse processo desvela 

contradições, pois se por um lado ele possibilitou aos membros da CQM superarem a 

alienação e exclusão imposta pelos interesses da Queirós Galvão, obrigando-a a enxergá-los, a 

considerá-los sujeitos de direito e a negociar de acordo com as Leis e Programas de 

Reassentamento Involuntário, por outro lado e dialeticamente, ele desvela os limites a que 

estão sujeitos os atingidos por barragens diante a força dos interesses da classe hegemônica 

e/ou do bem coletivo.  

Assim consideramos importante a elaboração deste eixo para compreensão da 

realidade histórica vivenciada pela CQM. Foram apresentados e discutidos o processo de luta 

e resistência da comunidade frente às questões sociais que lhes foram impostas pela chegada 

do empreendimento. Situações permeadas por ameaças, conflitos, pressões, humilhações, 

coação, embate, rompimento de vínculos e laços afetivos, foram constitutivas desse processo 

de luta pelos direitos e pela emancipação da CQM e, consequentemente foram desveladas 

significações de medo, insegurança, tristeza, incerteza e dúvida durante a vivência do 

processo. Ao mesmo tempo, pudemos refletir sobre a importância da articulação social, da 

mobilização e posicionamento ativo frente às desigualdades e exclusão como estratégias 

importantes para o empoderamento, para a emancipação dos sujeitos e alcance da cidadania; 

nesse processo de articulação foram desveladas significações, como orgulho se si, auto-

estima, persistência, resignação, resistência, luta e força. 

Após o exposto, passemos agora às análises do último eixo temático. 
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5.3 Eixo III: Empoderamento e Cidadania: apropriação dos espaços geográficos, 

atividades produtivas e aspectos agropecuários 

 

Quer ir mais eu...vamo?  

Quer ir mais eu... vambora?  

Quer ir mais eu arruma as trocha e vamimbora!!! 

(CANTIGA DE RODA)70 

 

Para iniciarmos as discussões deste núcleo, torna-se relevante uma incursão 

situacional da aplicação do TCC e no aparato teórico que nos auxiliaram na compreensão e 

desvelamento das significações atribuídas pela CQM ao processo de translocação e 

reassentamento, amaneira de conceber e apropriar dos novos espaços, o modo de pensar as 

tradições, as melhorias alcançadas e as necessidades que se apresentam nesse processo. 

 

5.3.1 Apropriação das Moradias e Espaços Comunitários 

 

Neste item trataremos sobre a composição do TCC e as características atuais do 

reassentamento. Vale lembrar que a CQM foi oficialmente reassentada no ano de 2012, após 

negociação da comunidade com a empresa Queiroz Galvão mediada pelo Ministério Público 

Federal e Estadual e firmada através de TCC. Neste documento constam em seus parágrafos 

primeiro e segundo71 as obrigações da construtora em relação às medidas compensatórias para 

a efetivação do reassentamento da CQM:  

 

PARAGRAFO PRIMEIRO: 

o presente compromisso se limita as tratativas relacionadas às medidas 

compensatórias, individual e coletivas, destinadas à comunidade quilombola, 

referentes ao empreendimento PCH – Mucuri, sem prejuízo dos termos e 

condicionantes estabelecidos nos procedimentos de licenciamento ambiental, 

autorizações ambientais ou de quaisquer outras condicionantes estabelecida pelos 

órgãos ambientais. 

PARAGRAFO SEGUNDO:  

A compromissária reconhece, de acordo com os estudos antropológicos elaborados 

pelo NUQ – Núcleo de Estudos Quilombolas da UFMG, que os Marques constituem 

uma comunidade remanescente de quilombos e, como tal, merecedora de tratamento 

em separado durante a tramitação do procedimento de licenciamento ambiental que 

seguirá à assinatura do presente termo, bem como titular de direitos relativos às 

medidas compensatórias descritas no presente termo. 

CLÁUSULA SEGUNDA: 

A compromissária reconhece que sua atividade tem potencial para acarretar 

alterações significativas no modo de vida da comunidade quilombola Marques, 

                                                           
70 Cantiga de roda popular na comunidade e região, muito ouvida nos dias de cantoria e caminhadas no período 

de pesquisa de campo. 
71 MARQUES (2012). 
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motivo pelo qual cumprirá as medidas compensatórias previstas no presente 

compromisso. 

 

Neste termo apontamos três aspectos importantes no processo de translocação da 

comunidade e para sua apropriação do novo espaço. Primeiro trata-se do reconhecimento 

oficial da empreiteira de que a CQM é uma comunidade tradicional e merece por direito ser 

tratada em caráter especial; segundo o reconhecimento oficial da compromissária de que suas 

atividades trariam mudanças importantes no interior da comunidade e nos seus modos de vida 

e por último as compensações necessárias que deveriam ser repassadas a comunidade. 

De acordo com os moradores da CQM apesar da saída de seu território, o TCC foi 

uma vitória importante para a comunidade, pois além de demarcar o momento de 

reconhecimento social e jurídico da sua existência e da sua identidade enquanto remanescente 

de quilombo, como demonstra a fala abaixo:  

Depois de anos de luta, de muitas indas e vindas com a presença forte do Ministério 

Público, conseguimos a negociação e contemplação do TCC! Pra gente foi uma 

grande vitória mesmo, pois se a empresa, a Queiroz Galvão não nos considerava, ela 

teve que voltar a atrás, principalmente em relação ao laudo antropológico... Pois ela 

com o laudo, o que eles queriam provar foi justamente o contrário que aconteceu! 

Nós somos remanescentes quilombolas legítimos, puros mesmo! Então, pra gente é 

o reconhecimento de nossa descendência e de nossos direitos (DELEI, 

22/07/2015)72. 

 

Vejamos agora aspecto relativos as determinações constantes no TCC que 

marcam as compensações e benfeitorias que foram adquiridas após assinatura para o 

reassentamento.  

Foi determinado que seria adquirido pela compromissária uma área de 5573 

hectares de terra, a qual foi definida sua localização pela própria comunidade e se situa a 03 

(três) Km de distância de sua antiga morada. É um território consideravelmente maior que o 

antigo de apenas 05(cinco) hectares que foi inundado pelo lago da PCH-Mucuri, que fez 

submergir principalmente as terras agricultáveis e quintais. Ressalta-se que o deslocamento e 

reassentamento dos moradores aconteceram de forma gradual; ao longo da construção das 

obras nos espaços físicos, os moradores puderam fazer uso das porções de terras que lhes 

foram destinadas para o plantio das roças de mandioca, milho, banana, etc. iniciando, assim, o 

processo de apropriação dos novos espaços e puderam também acompanhar a realização das 

                                                           
72 Diário de campo dia 22/07/2015. 
73Informações constantes no TCC – CLÁUSULA QUARTA – DAS COMPENSAÇÕES (MARQUES, 2012). 
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obras. Como analisado no eixo anterior, esse fato só foi possível devido a proximidade dos 

terrenos. Assim reiteramos as análises anteriormente apresentadas nos eixos I e II nas quais 

afirmamos que a possibilidade de interação e “vestimenta do terreno pelado” tenha facilitado 

a apropriação e ressignificação de terreno em território, movimento esse que vem se 

constituindo ao longo desses 06 anos (desde a aquisição do terreno a atual). 

Porém, apresenta-se aqui um contrassenso: a afirmativa dos Marques que foram 

eles que escolheram o local e o relatório I da Assessoria Antropológica74 de Nascimento 

(2011) no qual consta que o terreno adquirido pela empresa teria sido comprado sem o 

consentimento da CQM e sem a presença e acompanhamento da assessoria prevista no TCC. 

Apesar de se respeitarem as dimensões de terra previstas no acordo, e o terreno ser indicado 

pelos moradores como uma das possibilidades para o reassentamento, a comunidade se negou 

na época a participar da negociação de compra sem a presença da assessoria, pois tinha 

consciência de sua importância no processo. No entanto, a empresa já havia não apenas 

comprado o terreno, como já tinha em projeto a definição dos locais onde seriam construídas 

as casas e outras edificações. Nesse ínterim, em negociação com o MPF e a assessoria, 

manteve-se a proposição da empresa, para que o processo de translocação não se prorrogasse 

impedindo o andamento das obras da PCH-Mucuri.  

Questionados sobre tal contradição, obtivemos como explicação, que na verdade, 

o local já havia sido escolhido, “indicado”, mas não havia sido formalmente acordado entre as 

partes. Quando souberam da compra do terreno, esse fato causou na época aos Marques 

contrariedade, pois sentiram-se ultrajados e o medo de que a Queiroz Galvão, daí em diante 

tomasse as decisões a revelia da vontade deles pairou sobre suas cabeças. Então era preciso 

que eles marcassem posição para não deixar as “coisas rolar solta”. 

Ainda segundo relatório, dois dos moradores, Sr. Licindo e Sr. Hidelbrando, 

optaram por construírem suas casas em local distinto dos demais, pois gostariam de se 

instalarem em local mais plano, com proximidade da água, que segundo eles facilitaria o 

processo adaptativo ao novo local e manutenção dos modos de vida uma vez que sempre 

tiveram quintais amplos e acesso água.  

                                                           
74 TCC - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO: 12.1 A compromissária contratará 

profissionais das áreas de especialidades indicadas pelos compromitentes, que estarão subordinados a eles, para a 

fiscalização. 
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Figura 05: vista panorâmica da moradia de Dona Maria dos Anjos e Sr. Hidelbrando 

 

 

Fonte: Arquivos da Pesquisa 

 

Aqui abrimos um ponto de discussão, para compreendermos um pouco mais sobre 

a escolha destes dois moradores por estes lugares. Retomamos aos aspectos iniciais abordados 

no Eixo I em relação ao sentimento topofílico dos moradores do Marques com seu território. 

Tuan (2012) aborda as dificuldades da pessoa idosa em se deparar com ambientes novos e 

diferentes do seu cotidiano, pois na velhice há um declínio das percepções, uma redução na 

acuidade auditiva, visual e coordenação motora, por conseguinte na mobilidade, reduzindo 

assim o sentido geográfico do espaço, levando-o a reproduzir espaços já vividos como forma 

de aproximação de uma realidade conhecida, assim o passado é material para a fantasia e 

abstração do cotidiano.  Além desses aspectos, Tuan (2012) acrescenta que o apego do 

agricultor é profundo, pois conhece a natureza, ganha a vida com ela; nesse sentido o 

sentimento topofílico do agricultor se materializa na terra que é um repositório de lembranças 

e mantém a esperança.  

Com essas colocações acima, vejamos as falas da Sra. Maria dos Anjos (2015) 

esposa do Sr. Hidelbrando (Pitengo) e do Sr. Licindo (tio Bel) gravadas em dia de visita as 

suas casas ocorridas em 22/07/2015, sobre a escolha do lugar atual onde residem: 

Ô minha fia, quando de nois vim pra cá, de dexá nosso cantinho, eu e Pitengo 

iscoieu vim pra esse lugarzinho aqui, que procê vê, é pertim da lagoa, com essa vista 

bunita aí qui’ocê ta vendo... tem a pedra ali né... é pertim do curral: nóis qué bebê 

um leitim, tá logo alí, nóis fica perto da casa de farinha, fica mais farciu de moiá a 

horta tumém né!? Aqui tá bom dimais, ocê vê minhas galinha aí...os pato, tudo né!? 

Agora nóis tá bem, né!? Num é o cantim que nos cresceu não, mais a vista daqui é 

uma beleza né!? (MARIA DOS ANJOS, 2015). 
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Oia essa minina, eu e Pitengo nóis é irmão...a senhora sabe né, e nóis a vida  toda é 

junto! Inguau qui eu falei pros povo de Queiroz: que num ia ficá pindurado ne morro 

que num tem água pra moiá, num tem as coisa que nóis era de acostumado. Intão 

dona minina, nóis falô pra Queiroz que nóis queria essa dispensinha aí pra nóis 

guardá os mantimentu e que nóis queria morá mais pra baixo, perto da água pra 

prantá nossas coisinha né?! Ês até falô de irrigação...essa coisa aí, mais nóis quis 

fica foi aqui ne?! (SR. LICINDO, 2013). 

 

O local de morada dos irmãos é um vale próximo a uma represa construída pela 

empresa, próximo ao curral e a casa de farinha. Pelas falas acima, observamos a importância 

desta escolha para manutenção dos modos de vida destes quilombolas: o espaço remete a 

antiga morada e ao mesmo tempo ameniza as dores das perdas do local de referência; traz 

aspectos da representação interna dos elementos principais de seus vínculos e apego com a 

terra: trata-se, portanto, de um local de várzea, próximo da represa e com a presença de uma 

elevação rochosa semelhante a “Pedra da Penitência”. Desta forma, observamos que a 

localização destas moradas com a presença de um cenário que reproduz a natureza e o 

ambiente anterior vivido, facilitou o processo de apropriação destes moradores a sua nova 

morada. 

Dando prosseguimento aos espaços geográficos contemplados no TCC, na nova 

área da comunidade foram construídas 07 (sete) novas residências ao todo75, que foram 

projetadas a partir da ciência e participação ativa da comunidade, como vemos na figura 

abaixo um dos exemplos das moradias: 

 

Figura 06: Moradias 

 

 

Fonte: Arquivos da Pesquisa 

                                                           
75A residência da Sra. Margarete foi construída em mesmo padrão arquitetônico das demais, porém no terreno do 

sítio Pedra Azul, pois sendo ela casada, optou juntamente com o esposo e manter nas proximidades do antigo 

território. Ressaltamos que o marido da Sra. Margarete no período do processo de reconhecimento não quis ser 

reconhecido como descendente de quilombola.  
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As casas76 são compostas por 04 (quatro) quartos, uma cozinha, uma sala, um 

banheiro, varanda ao redor da casa e área de serviço com fogão a lenha; todas com água 

encanada movida a bomba e 02 fossas sépticas. Cada casa possui um terreno de 5,0 hectares 

destinado a quintais e produção familiar individual, como hortas, árvores frutíferas, mandioca 

e criação de animais de pequeno porte. 

Em relação às casas vejamos as falas dos moradores acerca das melhorias 

alcançadas com a nova morada: 

 

Olha, melhorou muito [...] a gente tem uma estrutura muito boa, todas as pessoas, 

todas as famílias cadastradas ganharam uma casa padronizada, antes cada um tinha 

uma casa de um jeito, uns tinham uma casa menor, outro tinha casa maior, um tinha 

uma casa com telha, outro tinha casa com né?! Agora padronizou, [...] todas muito 

melhores do que a que a gente tinha lá na nossa querida terrinha que a gente teve que 

sair. Hoje aonde a gente mora não tem mais rio, não tem mais córrego, agora a água 

é encanada, todo mundo tem água nas pias, tem chuveiro, tem banheiro, nas antigas 

casas não eram todas as famílias que tinham banheiro, na minha casa mesmo não 

tinha banheiro; a gente usava o banheiro da minha vó. A casa da minha vó era 

parede e meia, então a gente usava o banheiro da minha vó e também tinha outras 

famílias lá que também não tinham banheiro, tinha que tomar banho no córrego, 

tinha que fazer suas necessidades no mato, então isso mudou, todas as famílias agora 

tem banheiro, tem água encanada, então foi uma melhoria (DELEI, 2015). 

[...] facilitou bastante mesmo, por que lá em casa no caso, né. assim água encanada 

mesmo,  Lá a Laura que tinha...agente colocou um cano e a água vinha, mais em 

termos  de água encanada facilitou bem...banheiro, que lá em casa eu não tinha, e 

facilitou muito, por que lá em casa era só quatro combim (cômodos) né, e ai quando 

chegava meu parentes eu colocava pra dormir na casa dos outros, e aqui não, agora 

graças Deus tem quatro quartos, né, e tem os outros cômodos, aí ficou grande,agente 

espalha coxão para tudo e qualquer canto e todo mundo dorme...rsrsr.... (MARIA 

DAS DORES, 2013). 

 

Em termo de morá, se fosse pra mim morá lá, porque láagente nasceu lá, pra morá 

lá, preferia tá lá, mas como não tinha jeito morá lá, eu hoje, como agente vei pr’aqui, 

eu hoje tô bem graças a Deus, tá funcionano beleza. As veiz, em termo de trabai, 

aqui a gente trabaia mais, aqui tem mais espaço, lá não tinha o espaço pr’ocê trabaiá,  

CE fazê uma roça maió, cê fazê uma horta, cê não podia  criá um porco...hoje tem, 

Graças á Deus. Eu mesmo não tenho porco, mas tem o chiqueiro aí. Aqui hoje pra 

mim tá meió do que lá. Tá entendendo. Não tá porque agente morava com a raiz da 

gente né, mas pro outro lado tô bem, Graças á Deus. Tô bem aqui, bem de saúde, de 

amizade, de amigos. Os antepassados passou, hoje eu tô bem. (ARISTOTÉLES, 

2013). 

 

Observamos nas falas que o pesar da saída da terra e a preferência por se manter 

naquele local, como diz o Sr. Aristóteles “[...] em termo de morá, se fosse prá mim mora lá, 

porque lá, a gente nasceu lá, pra mora lá, preferia tá lá [...]”, por outro lado reconhecem as 

melhorias advindas para o cotidiano com as novas moradias e espaços de produção. A 

                                                           
76 A casa do Sr. Licindo e de Sr. Hidelbrando, diferentemente das outras casas constam de uma dispensa, pois no 

período do levantamento das benfeitorias, foi pedido sua inclusão. 
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infraestrutura alcançada com o reassentamento gerou qualidade de vida de seus moradores, 

podendo usufruir de serviços de saneamento básico, com mais espaços para os moradores nas 

atividades do dia a dia e para a produção agropecuária. Também podem receber e acolher 

visitas com mais conforto. A padronização das casas também é considerada um ponto 

positivo, no sentido de que todos têm as mesmas estruturas de moradia sem discriminação 

entre as famílias. A presença do banheiro dentro de casa também é considerada como ponto 

positivo do reassentamento, o que lhes confere melhorias nos cuidados com a higiene pessoal 

e consequentemente menor exposição à agentes contaminantes, como vemos a fala do Delei 

ao dizer “[...] tinha que tomar banho no córrego, tinha que fazer suas necessidades no mato, 

então isso mudou[...]”.  

Este movimento dialético de apropriação deste novo território – assimilação do 

novo terreno, luto pelo território deixado pelos antepassados, adaptação a nova casa e seus 

espaços, desapego do antigo quintal e da antiga paisagem circundante, reassentamento, antiga 

morada – nos faz retomara ideia de contradição como elemento constitutivo do sujeito e de 

sua forma de apreensão subjetiva da realidade.  Segundo Aguiar (2013, p. 307) a apreensão 

dos sentidos não significa uma resposta única e coerente, fechada, definitiva, completa, mas 

expressões “prenhes de contradições, muitas vezes não significadas pelo sujeito, mas que nos 

apresenta indicadores das formas de ser do sujeito, de processos vividos por ele”. Os sentidos 

se apresentam através do pensamento e da linguagem, são, portanto, carregados de emoções 

representativas da vivência Sócio-Histórica dos sujeitos. Nesse sentido, a contradição se faz 

enquanto unidade dos contrários, expresso nas lutas, nos conflitos e jogos de força que 

emanam da vida, da natureza, da sociedade e dos indivíduos. 

Aqui percebemos que o movimento de contradição vivenciado pelos Marques se 

traduz no cotidiano dessas pessoas através dos sentimentos de saudade do antigo território, 

mas ao mesmo tempo na apropriação dos novos espaços geográficos como reconhecimento 

das melhorias alcançadas, movimento entre a tristeza em ter que sair de local de origem e se 

abrir ao novo, sinônimo de bem-estar e qualidade de vida. 

Coutinho (2015, p. 64-65) ao discutir a questão da identidade77 da CQM revela 

esta contradição vivenciada pelos moradores ao apontar na fala muito significativa, do Sr. 

José (2015), que menciona a saudade da terra de origem e a vontade de retornar:“[...] eu no 

caso preferia ficar na minha casinha simples de que vim morá aqui nessa mansão [...] eu vou 

                                                           
77 Ressalta-se que o trabalho de pesquisa realizado por Coutinho (2015) compõe o mesmo grupo de pesquisa e, 

portanto, é complementar às discussões abordadas nesta dissertação. 
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lá e fico oiano minha casinha: ê diá... onde eu morava... mim dá uma vontade de voltá pra cá 

de novo![...]”. Mas ao ser questionado se ele tinha arrependimento da saída e fosse possível 

retornar, se de fato retornaria para a antiga morada, ele responde:“Não, não arrependi não! 

Porque, porque aqui, mesmo que a gente ainda tem a lembrança da casinha, mais, aqui veio 

para uma melhora” [...] e complementa “[...] para falá com você a verdade, se fosse pra mim 

voltá para lá e não ter acesso aqui, eu preferia ficar aqui!”.Essa fala segundo Coutinho (idem), 

desvela sentimentos contraditórios, o que concordamos. Deste modo Coutinho (2015) 

acrescenta que as contradições aqui vivenciadas pelos moradores se faz na medida em que 

reconhecem as melhorias conquistadas com o reassentamento, mas ao mesmo tempo, sentem 

saudades e não se esquecem da terra de origem; porém esses sentimentos de saudade versus 

reconhecimento (diríamos – contentamento), não lhes trazem sentimentos de insatisfação com 

a atual realidade vivida. 

Retomando nossas colocações sobre as conquistas com o reassentamento, vale 

lembrar que as casas construídas para a CQM se localizam em um alto de uma montanha, em 

área residual de pastagens, sem a presença de mata e árvores as quais estão sendo 

gradativamente recuperadas e renovadas com o plantio de pomares, produção das hortas e 

plantas ornamentais; espaços que os moradores aos poucos vão ressignificando. O que dantes 

era sinônimo de perda, vazio, estranho, agora se refaz no cotidiano através da apropriação 

destes espaços transformados em lugares cheios de significações, como conforto, melhorias, 

satisfação, qualidade de vida.  

Neste sentido concordamos com Tuan (1983, p. 6), quando coloca que a 

identificação das pessoas com os espaços se dá numa perspectiva temporal, onde com o tempo 

são transformados em lugares simbólicos, pois “os lugares são centros em que se atribui valor 

e onde são satisfeitas as necessidades biológicas de alimentação, descanso e procriação”. Para 

ele o lugar se define como “pausa”, enquanto o “espaço como movimento”, assim, o que se 

começa como espaço indiferenciado transforma-se em lugar “a medida que o conhecemos 

melhor e o dotamos de valor.  

 Além dos espaços das casas e terrenos de propriedade de cada uma das famílias, a 

comunidade também conta com um centro comunitário, equipado com um tele-centro (05-

cinco- computadores, impressora e internet), uma cozinha equipada, um salão de reuniões 

equipado com multimídia (som, microfones, projetor, quadro e tela de projeções) e cadeiras 

com capacidade para até 60 pessoas, uma sala de formação equipada com quadro negro e 
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mesa grande e cadeiras; uma sala com banheiro para atendimento médico, uma biblioteca e 

uma sala que a comunidade destinou para o consultório odontológico78.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O centro comunitário, assim como todos os outros espaços da comunidade– 

curral, pocilga, casa de farinha etc – são de propriedade coletiva e são mantidos pela 

associação. A AQM é um espaço importante para a comunidade haja vista sua funcionalidade 

enquanto espaço de confluência da coletividade, das trocas de informação, lócus de 

aprendizagem, de materialização do convívio comunitário. 

Aqui, vale destacar que nossa compreensão das relações comunitárias não se 

encerra em um conceito fechado de comunidade, mas sim como movimento dialético entre 

individual/social, no complexo arranjo e processo de exclusão trazido pela globalização. 

Assim, tomamos as colocações de Sawaia (2009, p. 50) ao dizer que comunidade vai além das 

relações de intimidade com características emocionais e engajamento moral dos sujeitos que a 

compõem, mas se fundamenta no homem enquanto totalidade e não enquanto papel 

desempenhado socialmente, - a comunidade é a fusão de sentimento e emoção, da 

participação e da volição-, trata-se, portanto, do “elemento que lhe dá vida e movimento que é 

a dialética da individualidade e coletividade. Assim, não necessariamente é o encontro face a 

face e o espaço geográfico que fundamenta a comunidade, mas são estes que lhes dão a base 

cotidiana de objetivação. 

                                                           
78No período da pesquisa a CQM já dispunha de doação de equipamentos para a instalação do consultório 

odontológico, no entanto, aguardam apoio do poder público local para disponibilização de projeto para ativação 

do consultório. 

 

Figura 07: Centro Comunitário 

 

Fonte: Arquivos da Pesquisa 
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Desta forma, trazemos aqui um elemento interessante para compressão da 

importância do Centro Comunitário para a CQM. Vale lembrar que antes do reassentamento, 

a comunidade não dispunha de um espaço específico para realização de reuniões, encontros e 

atividades coletivas. Essas atividades normalmente aconteciam nas casas dos moradores ou 

em sedes de comunidades vizinhas. Desta forma a presença do Centro Comunitário trouxe 

não apenas maior autonomia para a CQM, como se tornou local de referência para as 

comunidades vizinhas. Ressalta-se que ele é um espaço de grande importância não só para os 

Marques e vizinhos como mencionado anteriormente, fato esse observado quando a própria 

prefeitura de Carlos Chagas representada por suas secretarias, como por exemplo, a Secretaria 

da Saúde, solicita a sua utilização para campanhas, encontros etc., em função da boa estrutura 

física que garante melhor qualidade ao atendimento à população e também da capacidade que 

comporta, pois favorece o atendimento para maior número de pessoas. Ousamos inferir que 

esse fato, faz com que a CQM se sinta importante e reconhecida perante aqueles que os 

criticavam e condenavam por levar adiante a luta não só contra a Queiroz Galvão, mas contra 

todos aqueles grandes ou pequenos fazendeiros, e representantes do poder público de Carlos 

Chagas que tinham interesse na construção PCH-Mucuri. Assim, reiteramos a ideia de que o 

Centro Comunitário também materializa o empoderamento dos Marques. 

Especificamente para a CQM o Centro Comunitário é importante, haja vista que é 

neste espaço que acontecem os cursos de formação, reuniões diversas, e eventos comunitários. 

É também, neste local que está sediada a ACM. Ali são tomadas as principais decisões em 

relação aos rumos da comunidade onde se executa formalmente o exercício democrático da 

cidadania. Vejamos a importância do centro comunitário através das falas de Edson (2015) e 

Wilhian (2015): 

A nossa comunidade, é muito unida, somos uma comunidade pequena mas muito 

unida, então assim todos nós temos voz na comunidade! Nas assembleias e reuniões 

para decidir alguma coisa... Porque tudo aqui é coletivo, tudo aqui nós decidimos 

coletivamente! Então quando tem alguma reunião fazemos de tudo pra todos 

participarem, vai lá pega a moto busca ti Bel, Romário traz tia Maria, Margarethe 

vem, fazemos tudo bonitinho registrado em ata da Associação (EDSON, 

21/07/2015). 

Olha! prá gente hoje o centro comunitário é muito importante, porque aqui podemos 

fazer nossas reuniões da Associação, pra decidir como e o que vai fazer! Discute pra 

fazer um projeto uma coisa assim! Se tem algum curso ou evento nós temos 

condições de receber! E vem gente desses boqueirão tudo aí... (WILHIAN, 2015). 

A associação são todas as famílias junta né, pensando junto, agindo junto, então a 

associação é isso, é união de um povo. Do meu ponto de vista eu vejo isso né. 

Associação tá querendo isso e isso... quem é a associação... somos nós...certo? 

Todos nós ne?! Então lá é o Centro Comunitário, onde a associação se reúne, onde 

você viu pra tomá as decisão juntas, por que...agente não toma...aqui a nós tem que 
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plantá um pé de feijão ali na área da associação, então uma pessoa não decide nada 

sozinha...então tudo é junto...tudo igual temos a parte individual de cada pessoa que 

ela decide...aqui nas casas por exemplo, essa área aqui que agente tá, na casa de 

Aristóteles, então aqui ele manda, lá na minha casa Delmiro é que manda... naquela 

área já tá tudo determinado, na roça a mesma coisa, tem  a parte de cada família, 

tema a parte da associação, então quando agente fala Associação é todo mundo 

junto, ninguém toma decisão sozinho (ROSINERE, 2013). 

 

A comunidade define que é um espaço de grande importância para manutenção da 

coletividade e do exercício da cidadania dos sujeitos. Desta maneira podemos perceber que a 

perspectiva comunitária vivenciada pela CQM, vai para além dos laços consanguíneos e de 

convivência, ela passa a ter uma função social muito importante para o entorno. Além de ser a 

sede da Associação, o Centro Comunitário também aglutina hoje o resgate dos vínculos 

comunitários e familiares, a manutenção de algumas tradições como a celebração do terço, da 

missa, de eventos culturais, além de ser referência para atendimento em saúde para toda 

região, com visitas mensais do médico, do dentista; além de, contar dentro da própria 

comunidade, com um Agente Comunitário de Saúde. 

Vejamos as figuras abaixo contendo algumas atividades praticadas nos espaços 

coletivos da comunidade: 

 

 

Figura 08: Curso de produção de documentário e reza do terço cantado pelos homens 

 

 
Fonte: Arquivos da Pesquisa 
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Figura 09: Unidade móvel odontológica da Secretaria Municipal de Saúde em visita 

mensal e o Agente de Saúde da CQM 

 

 

  
 

Fonte: Arquivos da Pesquisa 

 

 

 

Figura 10: Jogo de futebol entre moradores da CQM e membros das comunidades 

vizinhas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da Pesquisa 

 

 

Retomamos aqui algumas discussões dos eixos anteriores, ao entendemos que a 

translocação e o reassentamento trouxe mudança do lugar social dos moradores da 

comunidade. A CQM transformou-se, não somente a visão de si enquanto comunidade, mas 

também como referência. Assim, o Centro Comunitário materializa-se enquanto lugar de 
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empoderamento comunitário frente ao processo de exclusão vivenciado ao longo das lutas 

pelo reconhecimento e pela defesa de seu território. Assim, concordamos com Lima e Bonfim 

(2009) ao dizer que a comunidade reflete, portanto, a sociedade e sua dinamicidade, ela é, 

portanto, o espaço de mediação entre os sujeitos, sua vida familiar, o município e a sociedade; 

lugar de reconhecimento e reafirmação da identidade pessoal dos moradores.   

A comunidade, portanto, é reconhecida socialmente e percebe que os anos de luta 

e enfrentamento, tanto pelo reconhecimento como comunidade quilombola quanto pelos 

direitos de manutenção no território, que dantes causava dor hoje significam vitória e 

reconhecimento, consubstanciados no território como observamos nas falas abaixo: 

 

[...] tenho orgulho porque o povo, vem cá e faz os trabáios e então a gente tá 

famoso no mundi inteiro. O Padre vem e fala: cês tá famoso, sua comunidade é 

muito boa... cês é   tudo uma famía, uma comunidade pequenininha e sê tão famoso, 

todo mundo gosta d’ocês, onde que eu ando é gavando ocês.  Em Carlos Chagas cês 

tem o maior valor, então eu tô sentindo muito orgulho por isto né [...]O guarda já, 

C’aquela inducação e (.. ) mostrano nóis as coisa e falou assim:  É Quilombola, cês 

tá famoso, cês tá muito famoso, cês ta na Ternet, cês tá no mundi inteiro... aí senti 

orgulho por isso. Aí então todos que vem falá,cês tá bem,cês tá de parabéns... o povo 

que fica...muita gente que criticava nóis, hoje tá de queixo caído... que não pensava 

que nóis ia chegá até onde chegô (MARIA DOS ANJOS, 2013). 

Uma enorme alegria, satisfação sabe, lutamos mas nossa luta valeu a pena. 

Conseguimos atingir nosso objetivo maior que além de ter o autorreconhecimento é 

ter a definição de nossas terras79, que não tá totalmente nas nossas mãos, mas se 

Deus quiser já vai tá, agente quer é isso, a terra, sobreviver e ter a capacidade de se 

auto sustentar, [...] orgulhoso, eu tinha certeza... [...] por que eu tenho certeza até 

hoje eu sei da nossa capacidade moço, eu sei, eu sei da nossa capacidade, [...] é 

muito satisfatório você lutar, lutar, lutar e se ter o gostinho da vitória lá na frente, 

então pra mim, meu sentimento é de alegria, satisfação (EDSON, 2013). 

 

Hoje não só a administração pública do nosso município nos reconhece, como toda a 

população. [...] Médico vai lá atende na associação, dentista vai lá, padre vai lá e 

celebra missa lá. Tem tudo hoje, o que tem de qualquer coisa desde a secretaria de 

governo dentro de Carlos Chagas... a comunidade é convidada, é difícil ter alguma 

coisa que a comunidade não é convidada! (LUCAS, 2013). 

Eu vi muita evolução depois que eu mudei de lá pessoalmente, assim eu falo de 

mim, eu vi muita evolução, eu acho não, eu tenho certeza que se eu tivesse lá até 

hoje eu ainda seria aquela criança, eu não tinha crescido sabe, o quanto eu cresci; 

hoje eu já sei de muita coisa, abri um pouco mais a minha visão, porque lá era um 

lugar muito assim... reservado, muito  fechado, não tinha muito movimento,  eu não 

conhecia muitas pessoas, aqui é um ponto turístico para muitas pessoas,  porque 

muitas pessoas vem de muitas universidades fazer entrevista com agente, fazer filme 

e tal e assim eu cresci muito graças á Deus. Tô aprendendo né, igual mexer com 

máquina, fazer vídeo, fazer fotografias. Eu cresci bastante depois que eu vim pra cá, 

não só eu como todas as pessoas que estão aqui. Nossas família cresceu muito, 

graças á Deus! (MARIA EUNICE, 2015). 

 

                                                           
79 A comunidade aguarda agora o título definitivo do território o qual inclui as novas aquisições do 

reassentamento quanto às delimitações demarcadas pelo INCRA do território descrito em laudo antropológico.  
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Pelas falas acima podemos afirmar que a CQM hoje possui um lugar social 

definido e é reconhecida pelos demais e isso faz com que os Marques sintam orgulho de todo 

o processo vivido. Foram muitas as conquistas que tiveram com o reassentamento e muitas 

delas por assim dizer, são apontadas como troféu da vitória: a estrada que dá acesso a região 

passa dentro da comunidade, o que a interliga ao centro urbano do município e a outras 

comunidades vizinhas – “o ônibus joga poeira na nossa cara” como diz Delei (2015) ao 

mencionar sobre o transporte coletivo que passa na porta de suas casas; “temos um campo de 

futebol que vem time até de outras cidades jogá com nóis” (JOAO BATISTA, 2015); “O 

padre reza missa aqui todo mês, que antes nós não tinha... tinha que ir pra outra comunidade” 

(ANA MARIA, 2015).  

Por outro lado, retomemos as concepções de identidade trabalhada por (CIAMPA, 

1990), enquanto dialética de transformação e metamorfose, enquanto construção histórica dos 

sujeitos cognoscentes de sua realidade. Os moradores da comunidade vivenciam hoje 

processos de construção de identificação com o lugar e diferenciação enquanto identidade, 

inclusive de questionarem-se social, política e economicamente enquanto comunidade 

quilombola: 

[...] eu me sinto confortável em dizer que eu hoje tenho uma situação melhor, hoje, 

até eu me sinto justamente por causa disso, o nosso status mudou, quando a visão, 

quando você fala de comunidade quilombola, quando você começa a conversar 

sobre comunidade quilombola, a primeira coisa que vem na cabeça, a imagem da 

comunidade quilombola é aquela imagem lá da Lei Áurea entendeu? Você vê uma 

casinha, toda furadinha, um telhado de palha, então é essa imagem de comunidade 

quilombola que a grande maioria tem...não é todo mundo, mas é a grande maioria, 

então as vezes quando as pessoas chegam, que não conhecem, chegam na nossa 

comunidade, eles estranham, isso aqui não é uma comunidade quilombola, porque? 

Por causa da estrutura física né, sendo que quilombola são as pessoas que estão 

dentro dessas estruturas físicas né?! Eles não veem desta forma... então os 

quilombolas somos nós e não as casas, as pessoas tem o direito de evoluir e de 

crescer, de ter melhorias né!? (DELEI, 2015). 

 

Esta fala rica em detalhes nos mostra a percepção de lugar social ocupado pela 

comunidade, mas também nos traz o questionamento do lugar ocupado no imaginário social 

como resquício arqueológico de um tempo histórico. Delei nos coloca claramente o 

reconhecimento da importância de se conceber a questão quilombola com olhares 

diferenciados, como movimento e com peculiaridades, bem como, perceber que o que faz 

hoje as comunidades quilombolas serem reconhecidas como comunidade tradicional vai além 

do espaço físico que ocupam -, elas são os sujeitos que ocupamos espaços e tudo aquilo que 

trazem consigo, suas histórias passadas, suas lutas atuais, seu desejos e perspectivas de futuro. 
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Como discutido no primeiro eixo, a ideia de casas de taipa de mão e arroz socado no pilão, 

não traduz toda a realidade desse grupo. O fato de se apresentarem como são hoje, não os 

destituem da identidade quilombola, ou mesmo os desqualifica como tal.  

O processo de translocação e reassentamento tem adquirido significação para a 

CQM de movimento constante de apropriação das novas condições de vida, dos novos 

espaços e ressignificação da antiga territorialidade. Constitui-se, portanto, em movimento 

dialético, de contradição entre o novo e antigo, passado e presente, moderno e tradições, 

inclusive no movimento de representação de si e da própria sociedade, pois os que dantes 

eram os “fracos” hoje são “fortes”, mas “fortes” enquanto lugar diferenciado, enquanto 

empoderamento, “fortes” enquanto lutadores e vitoriosos, com grande responsabilidade 

social. 

Neste eixo temático foi desvelado que na comunidade o exercício da cidadania e 

da participação social são elementos constitutivos da identidade e da preservação do território. 

No modus operandi da comunidade é observado que é na e pelo exercício da coletividade, da 

cooperação que eles se apropriam dos novos espaços, ressignificam as relações sociais, se 

percebem e se concebem numa lógica de tempo e espaço contraditório, enquanto imagem de 

si e imagem social do que consideram e reconhecem como quilombo e ser quilombola. 

5.3.2 Práticas produtivas e aspectos agropecuários 

Neste item discutiremos as apropriações do reassentamento pelos moradores da 

CQM, tendo como vistas as atividades produtivas que vem desenvolvendo enquanto substrato 

de sobrevivência e geração de renda, bem como de reafirmação da identidade e dos laços de 

solidariedade e convivência.  

No entanto para compreensão das formas de produção e reprodução dos 

moradores no novo espaço, faremos uma pequena incursão sobre as características dos modos 

de produção que historicamente os Marques consolidaram. 

Os Marques ao longo de sua ocupação do território sempre se mantiveram a partir 

de uma economia necessariamente doméstica e camponesa, dedicada a produção agrícola 

diversificada fundamentada na mão de obra familiar, voltada prioritariamente para o consumo 

das famílias. Segundo Lima, Nascimento e Marques (2012) houve um tempo em que sua 

produção tinha forte participação na economia regional. Tempo descrito pelos moradores 

mais antigos como tempos de muita fartura. No entanto, com a expansão das fazendas e 

imposição dos fazendeiros houve uma redução considerável do território quilombola restando 



142 
 

apenas uma pequena porção de área agricultável onde as famílias dividiam suas hortas e 

plantio, modificando inclusive a prática do rodízio de culturas, que antes era comum. Essa 

prática foi substituída por uso intensivo da terra, queimadas e plantio em encostas e barrancos. 

Houve também como consequência do desmatamento na região e mudanças climáticas, um 

enfraquecimento do solo e escassez de água, o que reduziu consideravelmente a produção da 

comunidade, os forçando a buscar outras fontes de renda e sobrevivência, tais como nas 

atividades em fazendas vizinhas através da troca de favores e/ou venda do dia de trabalho 

(MARQUES, 2012). 

Assim, no antigo território, com o espaço que lhes sobraram, suas produções se 

baseavam principalmente na produção de hortas (verduras, legumes, plantas medicinais), 

roças (mandioca, feijão, milho, urucum) que subsidiavam principalmente a produção de 

farinha e Beju; também mantinham criações de animais de pequeno porte como galinhas, 

porcos e patos, além da prática dos quintais com árvores frutíferas, como cocos, laranjas, 

mangas, abacates, limões e cana. Os modos produtivos baseavam-se nos conhecimentos 

passados entre as gerações que os instrumentalizavam com calendários produtivos 

fundamentados nos ciclos das águas, das neblinas e os ciclos lunares, bem como das práticas 

de mutirões e na divisão fraterna dos produtos gerados na terra, sempre acompanhados de 

muita alegria, cantigas e confraternizações. 

Isto posto, retomemos agora algumas colocações em relação as compensações 

destinadas as plantações e criações previstas no TCC que nos auxiliarão a compreender 

melhor a realidade vivenciada pela comunidade frente as apropriações relativas aos processos 

produtivos no novo território. 

Em sua Cláusula Quinta o TCC previa a realocação das roças de milho e 

mandioca, melhorias na agricultura, melhorias nas práticas das hortas, implantação de projeto 

coletivo de pecuária leiteira; todos com acompanhamento técnico e treinamentos para a 

aprendizagem para lidar como novo espaço e com as novas formas de produção nos moldes 

da Produção Agroecológica Integrada Sustentável (PAIS)80. Além destas melhorias e projetos 

                                                           
80Não entraremos em detalhes nesta dissertação sobre os moldes desta perspectiva, no entanto para situar o leitor 

a Produção Agroecológica Integrada Sustentável se fundamentam em metodologias de agricultura sustentável, 

tendo em vista os dilemas atuais da insegurança alimentar práticas produtivas de impacto ambiental com a 

modernização da agricultura principalmente do uso de insumos sintéticos que influem principalmente nas 

mudanças climáticas. Trata-se de uma prática metodológica de produção que integra a construção de 

conhecimentos e de alternativas tecnológicas que confirmem mudanças de hábitos, resultantes de um processo de 

construção de novas formas de fazer a agricultura, com a utilização de princípios, métodos e tecnologias de base 

agroecológica, produção de hortaliças, plantas frutíferas e criação de pequenos animais, sem uso de agrotóxicos. 

Procura-se aperfeiçoar os recursos naturais, reduzir a dependência de insumos vindos de fora das unidades 



143 
 

o TCC contemplava também, espaços de produção familiar e espaços destinados às roças 

coletivas. Com a contemplação do TCC, a CQM conta com outros 04 (quatro) espaços para 

produção: foi construído no reassentamento um curral com cobertura, energia elétrica, água 

encanada, superfície a cimentada, equipado com um resfriador de capacidade para 1000 litros 

de leite. Foi construída também uma pocilga, um paiol, dois tanques para criação de peixes, 

um sistema de irrigação para as hortas coletivas e uma casa de farinha equipada com 

descascador e ralador de mandioca, forno e tacho para a torra da farinha, produção da goma e 

do beju. 

Assim, para prosseguirmos com nossas análises retornemos para as falas dos 

moradores em relação ao reassentamento e seu significado enquanto substrato para os modos 

de produção e sobrevivência, bem como os ganhos obtidos levando em consideração as 

comparações com a antiga morada e as dificuldades que encontravam para se manterem no 

antigo território: 

Existem muitas mudanças, principalmente no produzir, produzir alimentos, porque 

na nossa antiga área a gente não produzia mais... porque, porque os nossos avós, os 

nossos pais, eles usavam a terra, mas, não sabia como usá-la, então, eles não faziam 

as curvas de nível, eles queimavam os ciscos e isso com o tempo, eles não deixavam 

a terra descansar. Então, com o tempo a terra foi deteriorando, foi perdendo os seus 

nutrientes, foram fazendo erosão então na minha geração hoje já não produzia...a 

nossa terra já não produzia. Então, nessa nova área a gente já produz, a terra é muito 

boa, muito boa mesmo para plantação!Então hoje todas as famílias tem seu 

pedacinho, tem sua roça lá na nova área que antes eles não tinham. Então, isso foi 

um ponto positivo, então assim, melhorou a nossa vida (DELEI, 2015). 

[...] antes a gente trabalhava mais e era menos lucro, mudou, o modo de trabalhá, a 

gente tem uma roça, aumentou mais o plantio que não tinha lugar antes de plantá, 

agora é com fartura né, o espaço grande que antes não tinha. Na roça que a gente 

morava lá não tinha. Aqui faz a rocinha, crio porco, que antes não conseguia criá 

(MARIA NEUZA, 2015).  

 

[...] lá era apertado, não tinha aonde trabaiá, se a gente quisesse, pra sobreviver a 

gente tinha que lutar por fora, trabaiá para fazendeiro, para poder sobreviver e aqui 

não.Graças a Deus, depois que nóismudemos para cá que está com um ano e pouco 

agora, nóis já plantamo, quer dizer, já estamo colhendo... facilitando bastante Graças 

a Deus[...]que nóis aqui, pelo menos para sobreviver, de agora para frente, nós 

temos para sobreviver. Graças a Deus, cada dia que passa miótá ficano pra 

nóis(DELMIRO, 2015). 

 

A melhoria na condição das famílias com o reassentamento é percebida a partir do 

significado que a terra possui como substrato de produção. A comunidade hoje conta com 

uma área de produção coletiva e outra de quintais individuais. Antes, o espaço era restrito e as 

práticas produtivas já não mais favoreciam a fixação na terra principalmente para os mais 

                                                                                                                                                                                     
familiares e respeitar a integridade cultural e local, incentivando a diversificação da produção e evitar 

desperdício de alimento, água, energia e tempo das famílias envolvidas (FREITAS et. al., 2013). 
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jovens. Cada família pode produzir individualmente em um espaço equivalente ao total de 

terra que dantes era dividido entre todos os núcleos familiares (05 há). A ampliação do espaço 

produtivo e a inclusão de uma nova prática produtiva como a pecuária leiteira, trouxeram 

também outras fontes de renda para as famílias e melhoria na alimentação diária. O 

reassentamento, portanto é sinônimo de aumento da renda familiar. Vejamos aqui, exemplos 

das hortas familiares já em produção nas moradias: 

 

 

 

 

Figura 11: Canteiros Domésticos de Hortaliças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Arquivos da Pesquisa 
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No espaço de produção coletiva ainda se mantém os moldes de divisão da 

produção, cercando os espaços produtivos com abacaxis e plantas frutíferas. As atividades de 

produção como um todo são realizadas através da prática de mutirão como vemos nas falas 

abaixo:  

A gente mexe aqui nas roças, roça, faze e roça, aqui comunidade aqui e assim, vai 

todo mundo junto da comunidade pra roça, nós tira uma semana pra roça, as vezes 

você trabaia fora junta todo mundo que ta aqui, vamos tira dois três vezes na 

semana, vamos roça uma manga, vamos limpa uma terra, vamos fazer uma cerca, 

fazer uma cerca lá onde nós morava, lá tem uma terra, lá na nossa terra onde 

morava, tem que cerca ai agente reunia todo mundo e ia, juntava vai a pé vai de 

moto né agente faz isso tudo. Nas épocas de vacinar vai todo mundo lá ajuda 

vacinar, ajuda garimpar, o que precisar fazer, rapar um curral, fazer alguma coisa, 

agente faz. A comunidade em geral todo mundo faz (ARISTÓTELES, 2013). 

 

o que nós fazer, nós fez, é nosso então vamos cuidar da roça, ai junta todo mundo 

vamos cuidar. Vamos plantar, vamos plantar, vamos limpar, vamos limpar, vamos 

colher, vamos colher, todo mundo junto, então eu acho isso muito interessante, 

muito importante mesmo que a pessoa falar que não está satisfeita desse jeito que 

está aqui é muito mal agradecido (DELMIRO, 2013). 

 

 

 

 

 

Figura 12: Plantação de feijão separada por abacaxis  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da Pesquisa 
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Figura13: Colheita coletiva do feijão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da Pesquisa 

 

 

A prática coletiva no trabalho em comunidades quilombolas é muito comum e são 

consideradas praticas tradicionais que dizem respeito das relações de uso comum que 

estabelecem com os recursos naturais (ALMEIDA, 2002). Assim, a CQM mantém as práticas 

solidárias de produção, nas quais reproduzem em seu território seus modos de vida 

construídos a partir das vivências de valores compartilhados historicamente, baseada no 

modelo de produção doméstica, principalmente a prática de mutirões no qual para as 

atividades que exigem maior força de trabalho e mão-de-obra, que ultrapassam a capacidade 

familiar, contam sempre com a colaboração de familiares e vizinhança.  

Exemplo semelhante é relatado por Lopes (2011)81 a respeito dos modos de 

produção das comunidades quilombolas do Vale do Reibeira, que através das do planejamento 

e uso sustentável de seus territórios, através de atividades que aliem alternativas de renda a 

                                                           
81 LOPES, André. Quilombolas resgatam mutirões em projetos sustentáveis, 2011. Disponível em: 

<http://www.quilombosdoribeira.org.br/node/5>. Acesso em 12/07/2016. 

http://www.quilombosdoribeira.org.br/node/5
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partir da concepção de preservação ambiental e desenvolvimento local, fazem uso da 

mobilização comunitária e dos mutirões para o preparo das roças, eventos comunitários, 

construções de casas entre outros. Ele acrescenta que essas práticas são de extrema 

importância, pois emanam e reafirmam os significados de cooperação, convivência e 

desenvolvimento coletivo da comunidade. 

A produção da mandioca e produção de farinha também foram mantidas na nova 

área, e contém uma divisão bem específica do trabalho:  a colheita da mandioca e a busca da 

lenha normalmente conta com a mão-de-obra dos mais jovens que dispõem de maior força 

física para o trabalho, os processos de descascar conta com a participação de todos incluindo 

os mais idosos para a torra da mandioca e da confecção do beiju, normalmente são realizados 

pelas mulheres, no entanto todos conhecem bem todo o processo de produção da farinha que é 

uma tradição passada de geração em geração.  

 

 

Figura 14: Processamento coletivo da mandioca e produção de beiju 

 

Fonte: Arquivos da Pesquisa 

 

 

De acordo com os moradores a construção da tenda, facilitou bastante o trabalho 

com a produção da farinha, principalmente em relação ao tempo de produção e desgaste físico 

com o processamento da mandioca, sendo esta uma pratica que vem sendo reelaborada pela 

comunidade, incluindo práticas de higiene e cuidado no manuseio dos produtos, como 

observamos nas falas abaixo quando indagados sobre as mudanças nos processos produtivos: 
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Porque assim, o que minha vó passou assim pra mãe, que eu sei mesmo de verdade, 

foi a "fazeção" de farinha e beiju.  

- E vocês fazem igual a tradição o beiju, igual antigamente?  

Olha, não faz igual era antigamente porque, por exemplo antigamente era na pedra 

mesmo, era no forno de pedra e ainda fazia em cima da folha de bananeira. Hoje, já 

é no taxo, na tenda de farinha e não tem mais a pedra e na folha de bananeira a gente 

não faz mais (ANA MARIA, 2015). 

Olha menina, essa tenda aqui ajudou nós demais, demais da conta, aqui temos os 

maquinário né que facilita, só não mecho muito porque quem fica mais com essa 

parte é os meninos, Wilhian, João, os outros também ajuda, mas pra gente facilitou 

bastante, nossa! (MARIA NEUZA, 2015). 

 

 

 

A produção dos quintais, roças e da farinha, subsidiam as necessidades 

domésticas e os excedentes são vendidos em feiras ou ficam para encomendas, como 

complementa Maria Neuza, ao dizer da venda do beju e da farinha: “o moça a produção nossa 

é mais a base de encomenda, ou quando tem uma exposição os meninos leva pra vender, mas 

a maioria é pra gente mesmo, fazer um biscoito essas coisa”. No entanto, ainda é praticado a 

 

Figura 15: Tenda de Farinha  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da Pesquisa 
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troca e doações entre as vizinhanças sendo visto como sinal de fartura como vemos no trecho 

de Ana Maria (2015) ao falar de algumas produções e projetos: 

 

Oh menina, nós não vendemos não, só para o consumo, mas assim, como a gente 

tem o prazer de plantar com fartura, aqueles que não tem a gente dão sabe, mas, 

vender não. Mas assim, o projeto era a gente ter as hortinha da gente e vender pra 

fora, mas isso aí isso ainda está em projeto ainda. A gente está pensando ainda para 

isso (ANA MARIA, 2013). 

 

Em relação à pecuária o trabalho do cuidado com a criação e a produção de leite é 

realizado por um dos moradores, que é contratado pela AQM e conta com o apoio técnico de 

um veterinário especializado cedido através de parceria com a prefeitura local. Vejamos a fala 

do Romário descrevendo sua função em relação ao cuidado com o gado: 

 

Eu sou responsável por mexer com gado aqui, responsabilidade é toda minha ai o 

tempo que sobra eu vou para a roça, sobra um tempo bem apertado, mas, faz hora 

extra.  O que faço é Só é anotar tudo que acontece com o gado, tudo que eu percebo 

que tem que anotar eu anoto, data de nascimento do bezerro, pesagem do leite, essas 

coisas, ordenha é minha parte, minha e João né. Mas quem fica responsável sou eu 

né. (ROMÀRIO, 2013). 

 

 Outras atividades relacionadas a pecuária (plantio de pastagem e capineira, 

colheita e produção dos alimentos para o gado, vacina, inseminação entre outros) sempre 

conta com a colaboração dos outros membros da comunidade. Esta é uma atividade que está 

em processo de aprendizagem, pois trata-se de uma produção que não fazia parte do cotidiano 

da comunidade, apenas alguns dos moradores possuíam a criação e não dispunham de 

instrumentalização adequada para a lida com o rebanho de forma mais ampliada, dentro dos 

padrões de higiene que foram implantados no reassentamento. A produção do leite tem sido 

de grande importância para a comunidade, pois além de abastecer o consumo caseiro a 

produção é escoada e o retorno da venda e reinvestido para a manutenção do rebanho e da 

própria AQM. 

Outro aspecto relevante considerado pela comunidade tem sido as atividades de 

formação e profissionalização realizadas através de parcerias que tem facilitado o processo de 

apropriação das novas técnicas e de alternativas para ampliação da renda na comunidade 

como observamos na fala de Ana Maria (2015) quando indagada sobre a existência de 

capacitações: 
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Vem, vem a EMATER, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, agora pelo Sindicato 

dos Produtores Rurais, está vindo SENAR um Serviço de Aprendizagem Rural que é 

os curso que a gente está fazendo que é de inseminação, de vaqueiro, de pintura em 

tecido, nós fizemos um de administração rural, está previsto aí para vir de trator. 

Então, a gente vai pedindo e vem mesmo. A EMATER deu alguns cursos para a 

gente também, sempre que pode está aqui com a gente, sempre tem alguém aqui do 

lado da gente (ANA MARIA, 2015). 

 

 

Figura 16: Curral e tenda de produção de ração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos da Pesquisa 

 

 

Assim, vemos a importância deste eixo temático ao desvelar que o reassentamento 

aumentou as possibilidades e transformou as práticas agrícolas e pecuárias na comunidade. 

Fica claro que a mudança trouxe melhorias significativas para a qualidade de vida dos 

moradores, possibilitou o aumento da renda e ganhos sociais. As assessorias contribuem para 

o desenvolvimento da comunidade à medida que ela se apropria das novas técnicas, 

ferramentas e tecnologias apresentadas; na medida em que ela se identifica com a nova 

realidade, reelaborando práticas antigas e aprendendo novas formas de lidar com a terra e com 

as criações. 

Esse eixo desvela ainda que as significações produzidas são de satisfação, 

contentamento e alta autoestima proporcionada pela fartura, pelo aumento na renda, pelas 

novas aprendizagens, pela possibilidade de sustentabilidade, pela reafirmação dos laços 

familiares respaldados na cooperação no reconhecimento mútuo do valor e lugar que cada um 

ocupa, da fraternidade e respeito com que convivem.  



151 
 

Por outro lado, vale abrir uma discussão um tanto quanto relevante, em relação 

aos modos de se pensar as tradições produtivas ainda presentes no cotidiano da comunidade, 

principalmente por parte dos moradores mais velhos frente às novas formas de produção que 

vem sendo apresentadas à comunidade como alternativas de melhoria e ampliação da renda. 

Essas novas formas, as quais muitas vezes não dialogam com os modos de produção ainda 

arraigados de relação intima com a natureza e que só podem ser percebidas e dimensionadas 

ao longo do tempo com os desafios que vão surgindo nas práticas do dia a dia.  

Esse aspecto foi desvelado a partir da observação das práticas de manejo com a 

terra e lida com pequenas criações. Vejamos como se apresentam nas falas abaixo: 

 

A mesma coisa nós estamos plantando de lá, mas aqui uma única coisa aqui é que 

não sai como saía lá não. Horta mesmo aqui, não colocava adubo nenhum na terra e 

aqui a gente põe adubo na terra e os milhos vem dando cupim na terra. Lá não tinha 

o que tem aqui não, por isso eu falo que lá uma parte é melhor lá e outra parte é 

melhor aqui. E lá o que nós plantava lá, nós plantamos aqui, só não plantamos aqui 

arroz que tem muito anos que acabou. E nós não plantava arroz e tinha o pé de café 

também que nós plantava e aqui eu já não vou  plantar  mais porque o terreno é  

muito seco, está muito seco para café. [...] os meninos meus agora mesmo alugou 

um trator para fazer giro pra criação comer. Lá não precisava de nada disso 

(HIDELBRANDO, 2013). 

 

Mas plantei assim eu não planto dona menina, eu não planto o tanto que nós 

tínhamos lá porque aqui ainda tem um se, para quem entende de terra tem um se, 

aqui a terra é boa só para mandioca, feijão e milho, agora para banana e cana é mais 

difícil porque não tem barro na terra é só areia né. Então, eu plantei ali uns cinco 

péjá morreu três tem dois, já morreu dois tem três ali e tem outro ali acabou de 

morrer. Mas, dos lá de casa tem três ali já grandinho já, uns pés de laranja, tudo ta ai 

na beira do terreiro né, mas daqui até chegar eles isso só para os bisnetos, para os 

netos, nós não alcançamos coco que dá mais não, a gente na idade que a gente na 

idade que a gente já está não alcança mais não (LICINDO, 2013). 

 

As casas mesmo antigamente era coberta de palha, de taca ai o que que acontece 

vem o meio ambiente ai, vem a polícia florestal chegava la e topava, topava não os 

fazendeiros foi la e não deixou agente tirar aquilo la mais, falava que não podia, que 

ia ser multado que não sei o que e então procuramos recurso de tentar melhorar, ai 

tivemos que colocar madeira ne casa, colocar telha e por ai foi esquecendo aquela 

cultura, não esquecendo a lei que nos obriga a fazer isso na maior parte das vezes, é 

a lei que nos obriga por que agente até quer regatar a cultura, criar um porco solto, 

hoje em dia não pode mais, uma galinha tem que criar é presa, até agente hoje 

parece que vive é preso. É por que eles fala que agente cria preso os pinto lá mesmo 

deixa noite e dia luz acessa lá ai quando cessa o frango já ta bom pra gente comer, se 

agente for criar do jeito que nós cria la eles fala que agente vai ficar dando comida, 

vai ficar... Num vai investir bem o dinheiro não sei o que, ai muitas vezes agente vai 

por aquilo, la mesmo nós tivemos uns de granja la, umas galinhas de granja la todo 

mundo matou e acabou com tudo por que.. (LUCAS, 2013). 

 

Crio porco mais não... tem alí embaixo o lugar prá cria... mas antes o chiqueiro era 

pertim, intão agente juntava us resto de cumida, ia juntano e assim lavage que 

chama, né!? Intão rapidinho a gente levava prus porco... agora ficô muito longe... o 

sol aqui é muito quente... e tem muito serviço práfazê... então num da tempo di cria 

porco... [...] antes era mió porque era pertim, mais agora os moço da imaté diz qui 

num podi mais criá pertim... intão fez essa dificuldade (D. MARIA, 2013).  
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As falas demonstram não somente as dificuldades em relação a manter os moldes 

das antigas produções e criações e produtos que dantes eram comuns, mas também que no 

novo terreno precisam de alterações no manejo o que leva a mudanças de comportamentos e 

perdas culturais nas e das tradições. A praticidade operacional que tinham antes é eliminada 

por novas regras de cuidado e higiene propostas pela EMATER. Assim tem-se dificultada a 

manutenção das antigas formas de lidar com as criações.  

Neste sentido completamos as falas acima com uma colocação interessante de 

Edson (2015), que apresenta uma postura questionadora frente aos desafios impostos pela 

modernidade e pelo capital: 

 

A perca das tradições por parte da evolução do país, por parte da evolução do ser 

humano em geral e da chegada do capitalismo, tipo assim o capitalismo é que nem 

ele ta falando hoje criar a moda que criava antigamente nem isso, as vezes ainda 

criamos um pouco da forma que criava antigamente mais nem isso faz mais porque 

o capitalismo chega e fala “ó c cria dessa forma porque dessa forma com 60  dias c 

vai ter pronto pro consumo, pro seu consumo próprio e pro consumo de negócios pra 

você vender e ganhar dinheiro”. Então tipo assim o capitalismo vai chegando e 

introduzindo as suas formas de trabalho das quais nós não tinha nenhum 

conhecimento, hoje tamo tendo porque eles chegam e tentam introduzir aquilo não 

só na nossa comunidade como nas outras comunidades, então tipo assim acaba se 

perdendo muito por causa disso também, o capitalismo hoje é ingerir dinheiro, fazer 

investimento e ter retorno o mais rápido possível, então com isso não tem como não 

se perder algumas coisas cultural de qualquer comunidades devido a isso, não tem 

como não se perder. 

 

Com essas colocações observamos o posicionamento crítico da CQM e sua visão 

das dificuldades encontradas de uma forma geral pelas comunidades Quilombolas frente as 

perversidades impostas pelo capital e as perdas que se tem em termos culturais. 

Aqui vale retomar a discussão sobre a dialética dos lugares abordada por Milton 

Santos em relação ao processo de globalização, no que ele chama de “retorno do Território”. 

Para Santos (2006) quando coloca que os espaços geográficos devem ser pensados enquanto 

território usado, territórios de todos que se produz enquanto categoria essencial para se pensar 

a atualidade, pois o uso deste se faz através das dinâmicas sociais com os lugares, espaços 

primordiais de solidariedade. Para Santos (2006, p. 182), no mundo globalizado ao pensar o 

território tem-se como premissa “pensar a ordem mundial que relaciona o global e o local”, 

em que nos territórios e nos lugares perpassam a marca histórica da resistência aos processos 

perversos de imposição do mundo sobre estes lugares. Assim o território usado passa a ser 

compreendido como uma mediação entre o mundo e a sociedade nacional e local, pois através 

das relações horizontais de compartilhamento do espaço vivido o território cria suas próprias 
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regras, valores e propõe uma revanche a globalização através da proposta solidária das 

coexistências. 

Neste sentido, percebemos que os espaços vividos pela CQM trazem exatamente 

essa revanche, que apesar das imposições do capitalismo se posiciona localmente, 

reelaborando as regras internacionais inclusive tecnocratas e ideológicas e faz uso das 

mudanças impostas pelo capital de forma a mediar sua manutenção no espaço coletivo e de 

solidariedade conquistado através das resistências e lutas por manutenção de seu território. 

Para melhor ilustrar essa ideia acima, vejamos mais uma fala do Edson (2015) 

quando questionado a respeito da manutenção das tradições, a qual nos ajudará a compreender 

o posicionamento da CQM em relação a visão de mundo e a certeza de uma possibilidade de 

um controle local de tais interferências no cotidiano da comunidade: 

 

Temos que usar as vantagens do progresso agora sim se possível o que der pra 

manter e conciliar com o progresso, o que der pra manter de tradição é bom se 

manter, mas é claro que de maneira nenhuma vamos virar as costas pra evolução, 

pro progresso e pro crescimento em geral, então você tem que tentar conciliar os 

dois, aquela tradição que der pra manter é bom tentar manter, agora o que da pra 

tentar, o que der pra compor aquilo ali, o que der pra tentar encaixar naquilo ali, de 

moderno e que der pra encaixar na tradição é claro que tem que ser visto com bons 

olhos. Principalmente hoje em dia pra nós negros, descendentes de quilombolas 

tradicionais a gente  não pode de maneira nenhuma virar as costas para o progresso 

porque é o modo mais ágil de se comunicar com o mundo, de você ver o que ta 

saindo de projeto, de política pública pra sua comunidade e pra você, o que ta saindo 

no momento, noticia, alguma coisa de telecomunicação, visão, então de maneira 

nenhuma não pode virar as costas para o progresso, mas sem perder o foco da 

tradição, da origem da comunidade. 

(EDSON, 2013). 
 

Observamos na fala a consciência da importância das facilidades trazidas pelo 

progresso e fazer uso deste progresso como forma de manutenção dos modos de vida e 

melhoria na qualidade de vida dos moradores da comunidade. Assim, a comunidade assume o 

que Milton Santos (2005) considera como o controle local da globalização, fazendo uso das 

tecnologias em prol das melhorias para a comunidade, através da manutenção do espaço 

coletivo de decisão e compartilhamento de uma solidariedade capaz de rever a nível local uma 

outra globalização, mais humana e mais digna para os sujeitos. 

Assim pudemos desvelar neste eixo que o espaço do reassentamento para a CQM 

é, portanto, um lugar de identidade que demarca um significado de vitória, conquista, força e 

qualidade de vida. Podemos observar que as práticas de solidariedade e relações comunitárias 

são hoje seus modos de se apropriarem do espaço vivido como forma de criar e recriar 

localmente suas vivências, identidade, regras e valores sociais frente aos avanços da 
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modernidade. Desta forma, através de posicionamento ético-político frente as fragmentações e 

desenraizamento trazido com os processos de exclusão do capital, a comunidade de forma 

ativa e dialética demarcam seu empoderamento social e o exercício da cidadania. Assim os 

Marques Quilombolas vão transformando sua história, se apropriando do novo, se fazendo 

enxergar, respeitar e principalmente se posicionando como sujeitos de direitos que o são. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES   

 

Após o processo analítico dos eixos temáticos, aqui nas considerações finais 

faremos um retorno às proposições apresentadas ao longo da construção teórica de maneira 

que possamos articulá-las às questões analisadas nos eixos temáticos. Procuraremos apontar 

as principais idéias em um movimento de rearticulação entre os eixos, a teoria e as nossas 

análises construtivas e interpretativas; esse esforço visa possibilitar uma compreensão mais 

ampla e contextualizada dos sentidos e significados (significações) atribuídos pelos 

moradores da Comunidade Marques ao processo de translocação e reassentamento. 

Assim retomemos então a questão da constituição do território quilombola 

enquanto materialização de uma identidade compartilhada e historicamente constituída 

através da apropriação coletiva e recíproca dos sujeitos dos lugares numa relação dialética 

entre tempo e espaço, de intimidade com a natureza registrada pela memória individual e 

coletiva do grupo. Concordamos com Malcher (2006) ao afirmar que a constituição de um 

território se traduz para além de um simples conjunto de espaços geográficos, mas sim de um 

lugar de compartilhamento de vivências, valores, histórias e relações sociais de comunhão. 

Neste sentido, destacamos a importância do território para os Marques plenos de referências 

identitárias, simbolicamente construídas ao longo de sua ocupação, o que demonstra um 

sentimento de pertencimento ao lugar e sua intrínseca relação com a terra.  

Não obstante, o processo histórico de constituição dos territórios quilombolas 

sempre esteve intimamente ligado aos processos de exclusão social impostos pelo 

capitalismo, mas também de um posicionamento histórico de luta e resistência das 

comunidades frente as investidas do capital e as desigualdades por ele trazidas (NAHUM e 

MALCHER, 2010). Assim destacamos aqui o processo de luta e resistência dos Marques pela 

manutenção de seus modos de vida em seu território, como um posicionamento de 

enfrentamento da exclusão social que vivenciavam, personificada pela construção de um 

empreendimento hidrelétrico e ação de uma multinacional, que não os reconheciam como 

sujeitos de direito.   

Assim nos eixos temáticos I - “Territorialidade antes e depois do processo de 

translocação e reassentamento: apropriação dos espaços, mitos e tradições”, II - “Processos de 

Luta e Resistência: exclusão, articulação social, conflitos e reconhecimento” e III - e 

“Empoderamento e Cidadania: apropriação dos espaços geográficos, atividades produtivas e 

aspectos agropecuários”, voltamos o nosso olhar para o processo de apropriação do território 



156 
 

quilombola Marques tecendo uma linha histórica comparativa entre antes e depois do 

processo de translocação e reassentamento, de modo a apreender os movimentos dialéticos de 

concepção, significação e defesa de seu território identitário através das lutas e conflitos 

sociais para manutenção de seus modos de vida, bem como, as mudanças sociais alcançadas 

com movimentos de resistência/enfrentamento aos processos de exclusão. 

No eixo temático I discorremos sobre os processos de apropriação histórica do 

Marques de seu território e sua construção identitária como os lugares, os mitos as tradições 

criadas e mantidas ao longo de sua história e valorização das lutas de seus ancestrais. Neste 

sentido observamos que o território se traduz enquanto materialidade de uma forma subjetiva 

de visão de mundo, de relação com a natureza, com o divino e das relações sociais 

estabelecida neste contexto. Podemos analisar o movimento de apropriação do território pelos 

Marques desde a chegada dos ancestrais no território, marcada pelas lutas estabelecidas nos 

processos de ocupação com a expulsão do sistema produtivo da época, bem como a 

importância da coletividade e da família para se restabelecerem num novo local inóspito e 

desconhecido. Observamos movimento semelhante na atualidade quando os Marques após 

anos embates e resistência frente às exclusões do atual modelo econômico, ao se verem 

reassentados iniciam um processo de ressignificação identitária com a nova morada. 

Vale lembrar que a saída foi marcada por muita dor e sofrimento, exigindo dos 

moradores outras posturas frente as novas condições de moradia. 

Ressaltamos que esse movimento constitui-se, portanto, em uma reelaboração do 

passado vivenciado no antigo local, e de um processo ativo de apropriação no presente da 

nova morada numa perspectiva diferenciada quanto ao futuro neste mesmo território, pois 

além dos espaços memoráveis e saudosos os Marques hoje contam com a ampliação territorial 

que lhes possibilita o uso-fruto coletivo dos dois espaços. Desta forma, ressignificam seu 

território, a partir do uso cotidiano que fazem dele: na antiga morada, local da memória da 

luta ancestral e de resistência, com seus mitos, ritos e tradições; na nova morada, enquanto 

processo ativo de apropriação, marcada por um movimento dialético entre novos modos de 

vida e a manutenção de suas tradições. Assim vemos a identidade dos membros da CQM em 

processo de construção, em metamorfose, processo esse que favoreceu a emancipação por 

meio do rompimento com ideologias de estagnação e expropriação do ser para uma postura 

identitária de transformação de si e da sociedade. Assim pudemos desvelar neste eixo as 

várias significações atribuídas ao processo de translocação e reassentamento, quais sejam: os 

sentimentos de saudade, tristeza, perda, sofrimento, resignação, estranhamento, inadaptação 
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(inicial) e dialeticamente, sentimentos de apropriação, possibilidades, adequação, 

transformação, interação e superação. Por outro lado, desvelamos também neste eixo temático 

os movimentos das significações afetivas, simbólicas e identitárias relativa ao território 

quilombola para os Marques, as quais se evidenciaram através do sentimento topofílico como 

elementos constitutivos da identidade, materializados nas manifestações culturais e tradições 

constituídas pelos ritos, mitos, crenças, festas, músicas, rezas, lugares sagrados, comidas, 

penitências, os quais apresentam a intima relação com a terra, o lugar da antiga morada e aos 

poucos vai também se enraizando e penetrando nesse novo território. Assim, dialeticamente a 

resistência e a resiliência, a manutenção e a transformação são constitutivas das significações 

atribuídas pela CQM ao processo de translocação e reassentamento vivenciados. 

 

No eixo temático II, discutimos a importância dos movimentos de enfrentamento 

por partes dos moradores da CQM aos processos de exclusão/alienação impostos pela 

globalização, em que o capital financeiro e sua ação perversa se personifica através de 

instituições e organizações pertencentes e mantenedoras da classe hegemônica, que dita as 

regras sociais utilizando-se de estratégicas de alienação da consciência, fragmentação dos 

sujeitos e estagnação identitária. No entanto, pudemos observar o movimento de 

transformação da realidade imposta à CQM por meio ativo de tomada de consciência dos 

sujeitos de sua condição de excluído, se reposicionando socialmente com posturas 

emancipatórias de retomada de sua história, de sua identidade enquanto remanescentes 

quilombolas. Este processo que se deu ao longo de anos, e que foi marcado por significações 

como invisibilidade social, por inseguranças, ameaças, rompimento de laços familiares e 

comunitários. Pudemos desvelar também, que esse reposicionamento da CQM frente à 

invisibiliade social e processo de exclusão foi possível ser transformado a partir do apoio, da  

articulação, mobilização social e da aliança  com os movimentos sociais e organismos que 

fomentaram a discussão coletivas sobre direito, cidadania, como também instituições públicas 

representantes da Lei. 

Neste sentido, o movimento ativo e interno de ruptura dos sujeitos com os 

processos de alienação foram fortalecidos pelos laços de solidariedade, afetividade e 

coletividade entre os próprios membros, o que possibilitou então o empoderamento da 

comunidade que investiu na luta contra o sofrimento ético-político, em busca da defesa de 

seus direitos de manutenção em seu território. Desta forma pudemos desvelar que a defesa do 

território pela CQM, demarca, pois o abismo conceitual e ideológico do valor atribuído a terra 

em duas dimensões distintas: por um lado o da visão globalizada e ditatorial do poder 
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hegemônico e sua monetarização das coisas e dos homens como nos coloca a obra Miltoniana, 

e, por outro, o valor simbólico, cultural e afetivo dos sujeitos que vivem cotidianamente os 

espaços e lugares como locus comum de identidade.  

É desvelado aqui também que o valor simbólico, afetivo e cultural atribuído pelos 

Marques ao seu território, parte de uma lógica contrária do valor mercadológico da terra, a 

qual se consubstancia na relação e interação concreta dos sujeitos com o espaço vivido e 

identitário, substrato para a luta política-social de reafirmação de sua identidade histórica e 

manutenção de seu modo de vida em seu território. Assim, podemos afirmar que para os 

Marques há uma dimensão da matéria que não se reduz a uma lógica abstrata matemática, 

pois por mais que o capital financeiro queira impor tal lógica ao mundo, há uma materialidade 

que é relativa à produção da vida e, portanto, irredutível à lógica financeira. 

No eixo Temático III apresentamos os sentidos e significados (significações) 

atribuídos ao reassentamento a partir do uso e apropriação dos novos espaços geográficos 

enquanto produção e reprodução da vida cotidiana dos moradores, que através da convivência 

comunitária e práticas da coletividade ressignificam sua identidade e seu território. Aqui vale 

lembrar que processo de deslocamento e reassentamento compulsório,como estratégia de ação 

do setor elétrico para implantação de seus empreendimentos ocasiona a perda dos lugares de 

vivência e a expulsão da grande maioria dos atingidos para espaço destituídos de 

identificação, lócus do estranhamento e do vazio de afetos em relação aos espaços 

geográficos.  

Entretanto, diferentemente de outros reassentamentos a CQM, foi translocada para 

um local próximo daquele seu antigo e esse fato ampliou suas possibilidades de apropriação e 

produção e de qualidade de vida. No entanto, isso não os possibilitou fugirem da lógica da 

relação contraditória entre o global/local, permeada por desequilíbrios, em que há sempre uma 

imposição da ordem global fundamentada nos parâmetros da razão técnica e da linguagem 

matemática, sobre uma ordem local fundada na escala do cotidiano, que são das relações de 

vizinhança, co-presença, colaboração, na intimidade e na solidariedade (SANTOS, 2006, p. 

339). Assim, diante dos movimentos da modernização imposta pelo capital, os moradores da 

CQM se posicionam no reassentamento de uma forma diferenciada, em que no plano do lugar 

os moradores reelaboram suas tradições, suas formas produtivas através dos laços de 

solidariedade e coletividade característicos de sua história comum, resistindo aos ditames da 

modernidade através de uma reelaboração dialética de seus valores, sua identidade e de sua 

temporalidade. 
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Para a CQM o reassentamento tem uma dimensão subjetiva de resgate da 

autonomia, de empoderamento e de cidadania. Neste local, dão o colorido, a vivacidade e a 

funcionalidade precisa para o uso cotidiano dos espaços, seja de moradia, de convívio 

comunitário e de trabalho, transformando-nos em lugares identitários. As melhorias 

alcançadas são sinônimas de qualidade de vida, por exemplo, na questão da saúde, hoje 

contam com a presença mais próxima do sistema municipal de saúde, através da visita mensal 

do médico e do consultório odontológico, bem como com rede de saneamento de água e 

esgoto, promotores de bem-estar e saúde. Outro aspecto importante é o restabelecimento das 

relações comunitárias e familiares, em que o reassentamento e seus espaços geográficos, 

trazem a comunidade uma importância social, um lugar diferenciado, o que dantes eram 

“fracos”, através do reconhecimento social de sua luta se tornam “fortes”, mas com um outro 

significado social: emancipação. 

Por outro lado, há que se evidenciar que também o reassentamento se reproduz 

enquanto espaço de contradições entre as ideologias tecnocráticas e esterilizadoras da 

modernidade, e aquilo que de fato é importante para a CQM que são os as reproduções de 

seus valores, que se representam no plano do lugar. É no lugar que se evidenciam as 

contradições temporo-espaciais entre, o passado e o presente, tradição e modernidade. É no 

espaço comum permeado por conflitos e ao mesmo tempo cooperações que se traduzem as 

coexistências. Se por um lado temos um novo arranjo habitacional e produtivo carregado de 

significados que exigem uma nova postura e mudanças de comportamentos, temos também as 

velhas formas de vivências cotidianas que em movimento histórico dialético transformam-se 

em saídas coletivas para a convivência fraterna dos sujeitos. 

Assim, temos com o processo de translocação e reassentamento a CQM está se 

reapropriando e ressignificando o seu território e sua identidade, em que os significados 

atribuídos a terra são marcados por um passado de luta e resistência, dor e sofrimento pelas 

perdas simbólicas e concretas impostas pela chegada de um empreendimento, no entanto, 

apesar da dor e sofrimento ao longo dos anos, a partir de uma postura de ação transformadora 

da realidade, a comunidade se vê hoje, em um presente resultado da força da coletividade, 

solidariedade, enfrentamento social em lugar que possui significações de empoderamento e 

cidadania. Para a CQM o reassentamento é não apenas o reconhecimento social de sua luta, 

que nos desvelam significações como vitória, conquista, mas também significado social de 

relações sociais e comunitárias, local de exercício da cidadania, de qualidade de vida, saúde 

mental e bem-estar, tanto para os moradores da CQM, como também para as comunidades 
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circunvizinhas. O processo de translocação e reassentamento demarcou, portanto, um novo 

lugar social para os moradores da CQM enquanto sujeitos de direitos, voz ativa, cognocentes 

e críticos da questão social que os envolve. 

  Por outro lado, este estudo significou um divisor de águas para a vivência pessoal e 

profissional da pesquisadora. Foi com ele e a partir dele que a busca por novos conhecimentos 

e aprendizados, a ressignificação do próprio saber e fazer da psicologia, através do desafio de 

realizar uma pesquisa qualitativa sob a perspectiva a Psicologia Sócia Histórica. Neste mesmo 

processo de ressignificação, se deu com a oportunidade e enorme satisfação em conhecer a 

história de luta e resistência dos moradores da CQM, além dos grandes momentos de 

compartilhamento, afetividade, convivência e aprendizado proporcionado ao longo de todas 

as atividades de pesquisa. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

1. Me fale sobre você: nome, idade. O que faz aqui? Tem filhos? Quantos? Você estudou?   

2. Me fale um pouco sobre esta história de virar uma comunidade quilombola reconhecida 

pela Fundação Palmares?   

3. O que você sente quando se denomina afro-descendente ou descendente de escravo? Ou 

quilombola?   

4. Você mantém alguma tradição antiga? Qual? Qual a importância disso? É difícil manter?   

5. Me conte como foi esta história de mudar para cá? Essa mudança foi boa ou ruim? Como se 

sente em relação a isso? 
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APÊNDICE B - ENTREVISTADO: SR. ARISTÓTELES MARQUES 

 

Agnes: Então primeira coisa eu queria que o senhor me falasse sobre seu nome?  Sua idade? 

O que o senhor faz aqui, se tem filhos quantos? 

Aristóteles: Meu nome é quem nem eu falei é Aristóteles, tenho cinquenta e três anos, e 

trabalho aqui daqui lá onde que eu trabalho da seis quilômetros, sempre eu vou a pé tá 

entendendo, gosto daqui mais quando eu morava lá embaixo, mais pra mim,  como lá não tem 

jeito, mais pra mim ,é um lugar que não pode esquecer nunca o lugar de  onde a gente nasceu, 

eu morei lá cinquenta e dois  anos, tô cinquenta e três anos com  passei pra cá tenho um ano 

que tô aqui já, é coisa que não esquece né coisa que agente nasce cria junto com a mãe com os  

irmão, com as irmãs tudo junto, tio tia então não esquece. 

Agnes: Certo. O Senhor falou que trabalha aqui, o senhor trabalha aqui em que?   Qual que éa 

atividade do senhor?  

Aristóteles: Agente mexe aqui nas roças, roça, faze e roça, aqui comunidade aqui e assim, vai 

todo mundo junto da comunidade pra roça, nós tira uma semana pra roça, as vezes você 

trabaia fora junta todo mundo que ta aqui, vamos tira dois três vezes na semana, vamos roça 

uma manga, vamos limpa uma terra, vamos fazer uma cerca, fazer uma cerca lá onde nós 

morava, lá tem uma terra, lá na nossa terra onde morava, tem que cerca ai agente reunia todo 

mundo e ia, juntava vai a pé vai de moto né agente faz isso tudo. 

Agnes: O senhor é casado né isso? 

Aristóteles: Graças a Deus sou pai de três filhos. 

Agnes: Três filhos. 

Aristotoles: Edson, Delei e Claudinha que tava aqui agora, 

Agnes: Certo. E o senhor estudou? 

Aristóteles: Não, muito pouquinho pouquinhoooooo, na época não tinha escola então era 

muito difícil, mais eu aprendi escreve meu nome, graças a Deus. Assim dependendo alguma 

coisinha, se for muito difícil entender alguma coisinha não sei, mais não e que eu sei não, se 

ocê fala assim o limpa... limpo...se ocê fala algum numero eu falo ta entendendo, te falo mais 

não escrevo só escrevo meu nome,  se for escrever uma carta eu não escrevo... se for pra ler 

alguma coisa de vez enquanto, se for de fala eu falo mais não sei ler não. 
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 Agnes: Na época aqui não tinha escola, né? 

Aristóteles: A escola era muito difícil era longe, o pai da gente botava era em roça pra trabaia, 

eu já trabaiava em plantador de arroz, agente tinha que plantar arroz as vezes, aqui usava 

assim ia semeia uma muda, ia pro brejo, curvando assim na cintura seria plantando arroz erra 

muito difícil, a escola era longe de mais então não tinha como pra mim aprender , hoje não,  

hoje tá fácil quase que menino de seis, sete anos já tá lendo e escrevendo né, por que? Hoje o 

carro vem panha o menino leva na escola, busca e deixa em casa, e isso pra nois não tinha. 

Agnes: Certo e o senhor falou que trabalha seis quilômetros daqui como e que é, me explica 

isso direito? 

Aristóteles:Desde de quando eu morava na outra casa eu já trabaiava como fazendeiro né, eu 

vim pra qui e continuo ate hoje trabaiando lá,  sempre eu vou a pé por q não tenho cavalo, não 

tenho moto não tenho nada, meu filho tem as vezes me leva, volta me busca de tarde, já faz 

mais de quinze anos que trabaio lá como fazendeiro, mais de quinze anos , só que quando eu 

morava lá era quase pertinho de nois, 

Agnes: E trabalha com carteira assinada? 

Aristóteles: Não trabaio em branco, tabaio por dia mesmo, lá tem chefe de turma sabe, mais 

assim eu vou, igual hoje eu não fui, tem dia que eu trabaio quatro, duas vezes na semana uma 

semana eu não vou, igual essa eu não fui, no dia que eu to mais descansado eu não aguento ir 

todo dia a pé, muito longe,só que ele não me proíbe não fala nada, Graças a Deus se da muito 

bem. 

Agnes: E paga por dia né? 

Aristóteles: Paga por dia, só que a gente recebe assim, é por dia , mas agente recebe por mês 

sabe, vence dia trinta, o dia que você quer receber, sabe. 

Agnes: E quanto que vale o dia de trabalho?  

Aristóteles: Aqui vale trinta reais por dia, se eu trabaia trinta dias, ganha novecentos reais, 

mais não faz trinta dias, que tem os domingos mais agente não faz trinta dias. 

Agnes: Certo e faz quantas horas por dia? 

Aristóteles: Oito horas por dia das sete as quatro. 

Agnes: Alimentação você recebe lá?   
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Aristóteles: Não agente leva di casa, a gente sempre leva marmita de casa. 

Agnes: Certo. E me fala um pouquinho sobre esta história de virar comunidade quilombola, 

de vocês ser reconhecido como quilombola, como é que foi isso pro senhor? 

Aristóteles: O moça pra nós ser reconhecido como quilombola, isso deu muito trabaio, muito 

difícil muita luta, muito orgulho, muita gente querendo desfazer da gente, eu mesmo fui muito 

humilhado não gosto nem de lembra não... (o Senhor Aristóteles começa a chorar.......) 

Aristóteles: Eu não gosto de lembra do passado não foi muito ruim, fui muito humilhado pelas 

pessoas, eu foi muito abusado diz que era amigo da gente, era amigo traíra...não da pra mim 

fala não... 

Agnes: Ok. O Senhor quer que desliga? 

Aristóteles: Eu não gosto muito de lembra né, foi muito pisado pelos outros, coisa que eu não 

gosto e fazer com ninguém mais é isso mermo. 

Agnes: Mais e hoje depois que passou toda essa humilhação, toda essa luta, o que, que o 

senhor sente hoje? 

Aristóteles: Eu me sinto bem graças a Deus estou com saúde, trabaio tenho muito amigo, os 

cara que humilhou agente, hoje tá reconhecendo, como que as coisas funciona, sabe como é 

que não é igual eles falava, igual ele pensava, eles pisava na gente , eu tô bem graças a Deus , 

do desse jeito que agente morava lá na casa da gente, agente não esquece, na outa parte sobre 

o trabalho, que o hoje tá ficou mais longe de trabaia, mas também eu trabalho a vontade na 

minha roça, bem aqui com meus amigos, meus vizinhos, tudo em família, tudo é irmão, é tio,  

é tudo, família muito boa. Graças á Deus tô bem. 

Agnes: E pro Senhor, hoje quando o Senhor se denomina assim que é afro descendente. O que 

o senhor sente, hoje? 

Aristóteles: Eu depois que eu fui, o pessoal foi explicando pra gente, fui aprendendo, como é 

que funciona, como é que é. Eu me sinto muito bem.  Tenho orgulho de ser quilombo, de ser 

negro. Não tenho arrependimento do que eu sou. Graças a Deus tenho muito prazer de ser, de 

honrar, de ser negro, de ser escravo, de ser escravo não, eu não sou escravo, isso foi as 

pessoas, pela má resposta, tô muito bem Graças a Deus, fui humilhado. Mas esta humilhação, 

passo pra Deus pra me dar forças. Respeitar as pessoas como que elas são, do jeito que for. 

Pra mim é muito bom. Tô muito feliz, graças a Deus. 
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Agnes: E me fala um pouquinho então desse processo de mudança né, com a Queiroz Galvão. 

Como é que foi esse processo de sair de lá da sua terrinha, da sua casa onde você criou e tal e 

vim para cá? 

Arsitóteles: Foi um processo muito discutido sabe agente ficava com medo de ser passado pra 

trás, de não negociar direito. Agente foi conversando com as pessoas que sabia mais que a 

gente, foi explicando, explicando, fomos no ministério público, aí chegamos num acordo de 

concordar fazer um acordo, tá entendendo? Aí fizeram um acordo tudo batidinho beleza. Eu 

acho que não tenho muito pra reclamar da Queiróz, que pagou direito né. Foi direito com a 

gente com as coisas, foi bem valorizado, sabe. Tem algumas coisinhas, mas isso aí é 

independente. Eu não tenhoque reclamar da Queiroz não, pra mim foi muito bão. 

Agnes: Certo. Se for pensar na sua vida que você levava antes lá pra vida que você leva hoje 

aqui. O que que você pode dizer tá melhor, tá pior preferia lá, preferia aqui? 

Aristóteles: Em termo de morar, se fosse pra mim morar lá, porque lá  agente nasceu lá, pra  

morar lá, preferia tá lá, mas como não tinha jeito morar lá, eu hoje como agente veio pra aqui 

eu hoje tô bem graças á Deus, tá funcionando beleza. As vezes, em termo de trabalho aqui 

agente  trabalha mais, aqui tem mais espaço, lá não tinha o espaço pra cê trabalhar,  cê fazer 

uma roça maior, cê  fazer uma horta, cê não podia  criar um porco, hoje tem graças á Deus. Eu 

mesmo não tenho porco, mas tem o chiqueiro aí. Aqui hoje pra mim tá melhor do que lá. Tá 

entendendo. Não tá porque agente morava com a raiz da gente né, mas pro outro lado tô bem, 

Graças á Deus. Tô bem aqui, bem de saúde, de amizade, de amigos. Os antepassados passou, 

hoje eu tô bem. Meu trabalho é longe, pra mim ir,  mas como eu te falei ás vezes eu vou três 

dias na semana, quatro falho um semana,  mas tô bem. 

Agnes: Sua filha me disse que em termos da questão das tradições culturais, que ela sente que 

depois que teve todo este processo que há um resgate, que houve um resgate da comunidade, 

principalmente dos homens em relação às tradições. O senhor concorda com isso? Como é 

queo senhor vê isso? 

Aristóteles: Eu concordo porque na minha época, o meu pai eu conheci meu pai depois que eu 

tinha quarenta anos, meu pai  largou a minha mãe sabe, mais de quarenta anos.  Era tocador 

de violão, tocava muito violão, meu pai, o meu sogro, eles fazia batuco, dança, forró, tocava 

muito,  mas a sanfona não tinha toca disso, não tinha som, gostava muito do forró e isto tava 

ficando muito acabado, tava ficando pra trás. Hoje o meu filho aprendeu tocar violão, toca 

sanfona, a Rosimere toca aqui mais ele, sempre faz umas musicas, vai em Carlos Chagas 
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canta umas musica. Tá fazendo uns poeta aí pra vê se eles  costuma, vão fazer uma viagem 

mais  longe, tão treinando, tá voltando a tradição. Tava acabando, tava ficando esquecida. Eu 

gosto muito disso, muito bonito, eu acho bonito. Tem vários aí que sabem tocar violão, 

sanfona, pandeiro. Tem que voltar a origem da gente né, que a gente sempre teve. Hoje, só 

quer saber de violão, não, de forró, som, tocadisso essa coisas, hoje não, agora tá voltando o 

violão, a sanfona.Então pra mim tá bom, tá normal. Aprendendo com eles. Disse que papagaio 

veio não perde a língua, agente aprende alguma coisa, vendo eles fazer agente faz também. 

Agnes: Em relação a questão da tradição de comida o senhor lembra, se na infância do senhor, 

na adolescência tinha alguma comida que fazia que era de receita que foi dos avos que não faz 

mais ou que continua fazendo.  

Aristóteles: É sobre comida eu tenho de dizer que antigamente que comprar coisa era mais 

difícil, era muito mais difícil, as vezes não tinha um feijão, no meu antepassado há cinquenta 

anos atrás eu já passei muita necessidade. Então hoje comida pra mim, melhor comida é a 

caseira mesma. Hoje tem graças á Deus, eu não importo que tipo é a comida, sendo feijão , 

arroz ou macarrão alguma coisa, não tem problema.Antigamente a comida das pessoas, era 

aquela comida assim, caseira sabe, não tinha muita pratica de fazer comida, tá entendendo, 

qualquer coisa tava bom. Hoje não, hoje já tem as receitas, tem como é que faz como é que 

não faz. Mas eu não tenho esse negócio, pra mim tando pronto e limpo, pra mim não tem 

diferença. Tá entendendo. Hoje quando eu quero passar bem, mas não posso passar bem, 

agente come um feijãozinho de vez em quando, graças á Deus tá bom demais. 

Agnes: Certo. E em relação a criação. As mesmas que o senhor tinha lá o senhor continua 

tendo aqui? 

Aristóteles: Criação sobre gado? 

Agnes: É de bicho. 

Aristóteles: Eu pra falar a verdade sempre mantive né. Eu não tinha gado não, sempre criava 

as galinhas de vez em quando criava um porco.  Hoje não crio porco, porque também não 

quero criar porco, tem o chiqueiro lá. O gado dentro da comunidade é em geral tudo da 

comunidade, eu tenho um cavalo velho, cavalo eu tenho aí.  Mas eu sempre não tive gado, 

sabe, que lá era pequeno, não tinha como criar, a manga era apertadinha, não tinha como criar. 

Mas hoje graças a Deus dentro da comunidade, que em geral é de todo mundo, mas eu tô 

levando muito feliz, porque tem quem mexe com gado, olha direitinho, cuida, trata. Nas 
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épocas de vacinar vai todo mundo lá ajuda vacinar, ajuda garimpar, o que precisar fazer, rapar 

um curral, fazer alguma coisa, agente faz. A comunidade em geral todo mundo faz. 

Agnes: Certo. E em termos de plantação? 

Aristóteles: Plantação é assim, agente já começa pra limpar a terra todo mundo junto. Aqui 

tem oito casa, então tem oito casa cada casa tem três, quatro fio, vai todo mundo limpar pega 

embaixo e sai em cima. Na época de plantar é a mesma coisa. Só se tiver alguém doente, ou 

se não tiver aqui, ás vezes como agora que arrancou feijão, cêtavaaíi, faltou umas que tava 

viajando ou tava fazendo outras coisas. Agente não pode tá todo mundo junto, mas pega 

embaixo e faz em cima e todo mundo junto, é pra bater. Só pra colher é dividido.  Daqui pra 

cá é meu, pra cá é de fulano, é dividido os pedaço quando colher. Mas pra limpar e pra plantar 

é todo mundo reunido junto, igual, com partes iguais. O negócio é saber qual que é o seu. 

Agnes: E no caso a sua menina tá falando da fartura que tem muita abobora, melancia e que 

vocês não aproveita que as vezes desperdiça. 

Aristóteles: Desperdiça mesmo. 

Agnes: O que o senhor acha disso? 

Aristóteles: No meu ponto de vista, quando nós começamos aqui, tava em negocio com a 

Queiroz Galvão, sempre cada qual pensa diferente. Eu mesmo pensei diferente, tinha entrado 

dois carros na época, só que os meninos trocou os carros por gado, tá entendendo. Eu se fosse 

eu, eu tinha ficado com o carro por causa disso, porque hoje pega um mamão, pega um 

maxixe, pega uma abobora, pega uma mandioca, ocê faz uma farinha e leva para o comércio. 

E agente não tem uma casa no comércio, no campo de negócio, e o dinheirinho de hoje ia ter 

no supermercado, pra levar pra vender. Se não levasse pra vender lá, ia aqui em Carlos 

Chagas entregar pras escolas,  vários locais cê vendia. No meu ponto de vista, primeira coisa 

era a casa, uma área pra cê vender as suas coisas e um carro, pro transporte, porque sem o 

carro como você vai levar na rua, pagar o frete,fica ruim. No meu ponto de vista tinha que ter 

um carro. 

Agnes: Certo. Em termos de melhoria o senhor acha que mudar pra cá, trouxe melhor 

condição de vida pra você? 

Aristóteles: Eu pra mim trouxe, muito melhor trouxe. Melhorou bastante, melhorou cem por 

cento pra mim.  No meu ponto de vista, que hoje tem espaço de cê trabalhar. Cê tem seu 

feijão, hoje cê não compra seu feijão, compra a sim, ás vezes cê compra um feijão, tem época 
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que as vezes  tem uns quinze dias  cê vê se  tá acabando compra uns cinco quilos mas 

melhorou cem por cento pra mim aqui. Tô mais livre, graças a Deus.  Que lá no terreno, cê 

nunca foi lá não né? É pequeninha e não tinha o espaço que tem aqui hoje. Pra mim melhorou 

cem por cento. Não melhorou em termo de morar lá, igual lá o lugarejo agente não esquece tá 

entendendo, querer morar lá, ficar lá, mas não teve jeito. Agente nunca esquece o lugar da 

gente. 

Agnes: E se fosse hoje pra fazer alguma mudança né, fazer alguma transformação, o que o 

senhoracha pra melhorar aqui a comunidade,  o que o senhor  acha que precisava? 

Aristóteles:É fazer um projeto pra melhorar as coisas? 

Agnes: É. 

Aristóteles: É tem vários, igual eu falei tem que ter um lugar na cidade pra gente vender, tem 

que ter um carro pra gente levar a mercadoria, se tivesse um jeito de comprar um carro 

prapreparar a terra, precisa preparar, trabalha muito de enxada. O projeto que tinha que fazer 

pra melhorar era um trator mesmo. Esta semana mesmo, quinta-feira, quarta-feira tinha dois 

trator um lá de Alice e um do meu patrão, uma máquina quebrou, máquina de passar razão. 

Eles foram lá perto daquela ponte que você passou lá, tomar uma máquina emprestada, pra 

poder passar a cana, que não tem. Tem vários tipos de coisas que precisa de melhorar, mas 

não tá tendo condições. No meu ponto de vista se agente tivesse um plano que desse certo pra 

ter um tratozinho pra agente arar a terra, panhar lenha, rastar cana, panhar mandioca, várias 

coisas.  Não tem lenha aqui, é muito difícil, cê não vê uma mata aqui perto. Não tem lenha. Lá 

onde agente morava tinha lenha tinha mata, aqui não tem mata. Se tivesse um trator trazia a 

lenha pra cá, era muito bom, porque agente não tem isso. 

Agnes: Pra puxar a lenha? 

Aristóteles: É pra puxar a lenha, com certeza. Às vezes agente faz uma farinha, agorinha 

mesmo eu tava querendo fazer uma farinha agora no mês de junho, tô vendo se faço uns oito 

sacos de farinha ou dez, se tivesse um carro ou um trator ,  sabe ao menos um trator e uma 

carreta, levava na rua a farinha,   dez saco de farinha ajudava, quebrava um gaio, ajudava, não 

ajudava? 

Agnes: Umhum! 

Aristóteles: Falta várias coisas aqui pra melhorar. Mais agente não tem condição de comprar 

né, fica difícil, mas tá bom, agente vai levando do jeito que dá, graças á Deus. 
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Agnes: E em termo assim de preservação do ambiente, vocês tiveram contato com alguma 

empresa que falou sobre isso? 

Aristóteles: Tem veio um pessoal aí fizeram o levantamento, marcarama área de preservação 

eles tava querendo limpar e plantar árvore, de fora a fora.  Mais isso é a Queiroz que vai fazer, 

mas tem que ter a reserva. Aqui tem uma área que eles falaram que não pode roçar, tem que 

preservar a natureza né. Eu acho bom prevenir mesmo, faz parte. Antigamente cê não vê um 

passarinho, que cortaram as moitas tudo. Hoje não, hoje tem a reserva legal, hoje cê chega 

aqui tudo que é bicho tá tendo. Graças á Deus.  

Agnes: E aqui na terra de vocês, vocês tem um plano, algum planejamento assim pra deixar a 

área de preservação ou não?  

Aristóteles: É porque aqui é pequeno sabe, aqui quase não tem, não tem mata próxima assim, 

tem uma represa aqui que eles não tão querendo roçar perto dela, pra preservar a água, 

preservar quatro mil peixe, então tem que prevenir pra deixar senão se roçar tudo caba com a 

água, seca. Então se desmatar, tem que deixar prevenir ela. 

Agnes: Certo 

Aristóteles: Vão deixar prevenir ela. 

Agnes: E em relação, o senhor tá falando de água aqui, como é que é o sistema de água? 

Aristóteles: A água, a Queiroz tinha falado que ia fazer pra nós duas represas, ela fez a represa 

de cima. Veio um cara da Emater esses tempos aí pra trás analisou ela, vê se a água é boa, se 

tem condições de criara o peixe, ele vem cá tiraram retrato, levaram pra vê como é que ficava, 

se a água é boa se tem condições. A bomba é longe, dá uns duzentos metros, trezentos metros 

daqui lá embaixo. Essa água que agente bebe do rio dar mais de trezentos daqui de onde ela 

vem. A Queiroz fez um poço cartesiano, pôs uma calha aqui de dez millitros, então era ruim, 

porque lá em casa,  embaixo, agente corria lá no poço e pegava água, tá entendendo, água lá 

pertinho, água quase que mineral, água boa lá. Agente podia bota uma panela no fogo ia lá 

com um prato, com um copo, era pertinho. Hoje não, se água acabar, ficar uns quinze dias 

sem água aqui agente morre, banhar lá em baixo, faltar energia quer dizer, faltar energia. 

Agnes: É porque aqui é por bomba né? 

Aristóteles: Faltar energia agente fica sem água, aí é ruim. Lá em casa não,agente banhava era 

no córrego. Era muito bom, tinha muita bananeira perto do meu córrego, corante, perde 
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corante. Trouxe lá de baixo, tem quase um saco ali de corante, perde corante, bate corante, cê 

pode vender lá na rua. Mas igual eu falei cadê o trator, cadê um carro, corante é bem rendável, 

mas não tem como levar. 
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APÊNDICE C: QUADRO NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO SR. ARISTÓTELES 

 

PRÉ INDICADORES INDICADORES NÚCLEOS 

1. mais pra mim,  como lá não tem jeito, mais 

pra mim ,é um lugar que não pode esquecer nunca 

o lugar de  onde a gente nasceu, eu morei lá 

cinquenta e dois  anos; 

2.  é coisa que não esquece né coisa que 

agente nasce cria junto com a mãe com os  irmão, 

com as irmãs tudo junto, tio tia então não esquece; 

3. eu já trabaiava em plantador de arroz, 

agente tinha que plantar arroz as vezes, aqui usava 

assim ia semeia uma muda, ia pro brejo, curvando 

assim na cintura seria plantando arroz erra muito 

difícil; 

4. Em termo de morar, se fosse pra mim 

morar lá, porque lá  agente nasceu lá, pra  morar lá, 

preferia tá lá, mas como não tinha jeito morar lá, 

5. porque agente morava com a raiz da gente 

né; 

6. igual lá o lugarejo agente não esquece tá 

entendendo, querer morar lá, ficar lá, mas não teve 

jeito. Agente nunca esquece o lugar da gente; 

7. embaixo, agente corria lá no poço e pegava 

água, tá entendendo, água lá pertinho, água quase 

que mineral, água boa lá. Agente podia bota uma 

panela no fogo ia lá com um prato, com um copo, 

era pertinho; 

8. Lá em casa não,agente banhava era no 

córrego. Era muito bom, tinha muita bananeira 

perto do meu córrego, corante, perde corante.  
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9. O moça pra nós ser reconhecido como 

quilombola, isso deu muito trabaio, muito difícil 

muita luta, muito orgulho, muita gente querendo 

desfazer da gente, eu mesmo fui muito humilhado 

não gosto nem de lembra não...; 

10.  Eu não gosto de lembra do passado não foi 

muito ruim, fui muito humilhado pelas pessoas, eu 

foi muito abusadodiz que era amigo da gente, era 

amigo traíra...não da pra mim fala não... 

11. Eu não gosto muito de lembra né, foi muito 

pisado pelos outros, coisa que eu não gosto e fazer 

com ninguém mais é isso mermo. 

12. Foi um processo muito discutido sabe 

agente ficava com medo de ser passado pra trás, de 

não negociar direito; 

13. Agente foi conversando com as pessoas 

que sabia mais que a gente, foi explicando, 

explicando, fomos no ministério público, aí 

chegamos num acordo de concordar fazer um 

acordo,(..) 
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14. gosto daqui mais quando eu morava lá 

embaixo; 

15. os cara que humilhou agente, hoje tá 

reconhecendo, como que as coisas funciona, sabe 

como é que não é igual eles falava, igual ele 

pensava, eles pisava na gente ; 

16. eu trabalho a vontade na minha roça, bem 

aqui com meus amigos, meus vizinhos, tudo em 

família, tudo é irmão, é tio,  é tudo, família muito 

boa. Graças á Deus tô bem; 

17. Tenho orgulho de ser quilombo, de ser 

negro. Não tenho arrependimento doque eu sou. 

Graças a Deus tenho muito prazer de ser, de honrar, 

de ser negro; 

18. Mas esta humilhação, passo pra Deus pra 

me dar forças. Respeitar as pessoas como que elas 

são, do jeito que for. Pra mim é muito bom. 

19.  Tô muitofeliz, graças a Deus. 

20. aqui tem mais espaço, lá não tinha o espaço 

pra cê trabalhar,  cê fazer uma roça maior, cê  fazer 

uma horta, cê não podia  criar um porco, hoje tem 

graças á Deus; 

21. O gado dentro da comunidade é em geral 

tudo da comunidade, eu tenho um cavalo velho, 

cavalo eu tenho aí.  Mas eu sempre não tive gado, 

sabe, que lá era pequeno, não tinha como criar, a 

manga era apertadinha, 

22. Mas hoje graças a Deus dentro da 

comunidade, que em geral é de todo mundo, mas 

eu tô levando muito feliz, porque tem quem mexe 

com gado, olha direitinho, cuida, trata. 

23. Nas épocas de vacinar vai todo mundo lá 

ajuda vacinar, ajuda garimpar, o que precisar fazer, 

rapar um curral, fazer alguma coisa, agente faz. A 

comunidade em geral todo mundo faz. 

24. Plantação é assim, agente já começa pra 

limpar a terra todo mundo junto. Aqui tem oito 

casa, então tem oito casa cada casa tem três, quatro 

fio, vai todo mundo limpar pega embaixo e sai em 

cima. Na época de plantar é a mesma coisa. Só se 

tiver alguém doente, ou se não tiver aqui, ás vezes 

como agora que arrancou feijão, cêtavaaíi, faltou 

umas que tava viajando ou tava fazendo outras 

coisas; 

25. A Queiroz fez um poço cartesiano, pôs uma 

calha aqui de dez millitros, então era ruim, porque 

lá em casa,  embaixo, agente corria lá no poço e 

pegava água; 

26. Aqui tem uma área que eles falaram que 

não pode roçar, tem que preservar a natureza né. Eu 

acho bom prevenir mesmo, faz parte. 

27. Antigamente cê não vê um passarinho, que 

cortaram as moitas tudo. Hoje não, hoje tem a 

reserva legal, hoje cê chega aqui tudo que é bicho 

tá tendo. Graças á Deus. 
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28. É porque aqui é pequeno sabe, aqui quase 

não tem, não tem mata próxima assim, tem uma 

represa aqui que 

29. Eu mesmo pensei diferente, tinha entrado 

dois carros na época, só que os meninos trocou os 

carros por gado.  porque hoje pega um mamão, 

pega um maxixe, pega uma abobora, pega uma 

mandioca, ocê faz uma farinha e leva para o 

comércio. 

30. E agente não tem uma casa no comércio, 

no campo de negócio, e o dinheirinho de hoje ia ter 

no supermercado, pra levar pra vender. Se não 

levasse pra vender lá, ia aqui em Carlos Chagas 

entregar pras escolas,  vários locais cê vendia.  

31. No meu ponto de vista, primeira coisa era a 

casa, uma área pra cê vender as suas coisas e um 

carro, pro transporte, porque sem o carro como 

você vai levar na rua, pagar o frete,fica ruim. 

32. O projeto que tinha que fazer pra melhorar 

era um trator mesmo; 

33. No meu ponto de vista se agente tivesse um 

plano que desse certo pra ter um tratozinho pra 

agente arar a terra, panhar lenha, rastar cana, 

panhar mandioca, várias coisas.; 

34. Não tem lenha aqui, é muito difícil, cê não 

vê uma mata aqui perto; 

35. Falta várias coisas aqui pra melhorar. Mais 

agente não tem condição de comprar né, fica difícil, 

mas tá bom,  

36. Aqui tem uma área que eles falaram que 

não pode roçar, tem que preservar a natureza né. Eu 

acho bom prevenir mesmo, faz parte. 

37. Antigamente cê não vê um passarinho, que 

cortaram as moitas tudo. Hoje não, hoje tem a 

reserva legal, hoje cê chega aqui tudo que é bicho 

tá tendo. Graças á Deus. 

38. É porque aqui é pequeno sabe, aqui quase 

não tem, não tem mata próxima assim, tem uma 

represa aqui que eles não tão querendo roçar perto 

dela, pra preservar a água, preservar quatro mil 

peixe, então tem que prevenir pra deixar senão se 

roçar tudo caba com a água, seca. Então se 

desmatar, tem que deixar prevenir ela. 
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39. meu pai (...) Era tocador de violão, tocava 

muito violão, meu pai, o meu sogro, eles fazia 

batuco, dança, forró, tocava muito,  mas a sanfona 

não tina toca disso, não tinha som, gostava muito 

do forró e isto tava ficando muito acabado, tava 

ficando pra trás. 

40. Hoje o meu filho aprendeu tocar violão, 

toca sanfona, a Rosimere toca aqui mais ele, 

sempre faz umas musicas, vai em Carlos Chagas 

canta umas musica. 

41. Tá fazendo uns poeta aí pra vê se eles  

costuma, vão fazer uma viagem mais  longe, tão 

treinando, tá voltando a tradição.  

42. Tava acabando, tava ficando esquecida. Eu 

gosto muito disso, muito bonito, eu acho bonito.  

43. Tem vários aí que sabem tocar violão, 

sanfona, pandeiro. Tem que voltar a origem da 

gente né, que a gente sempre teve. 
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