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RESUMO 

 

Este estudo objetivou levantar, avaliar e desvelar os sentidos e significados (significações) 

atribuídos ao processo de constituição da identidade dos moradores da Comunidade 

Quilombola Marques, localizada ao Norte do município de Carlos Chagas-MG. Trata-se de 

uma pesquisa qualitativa, que teve como eixo epistemológico a Psicologia Sócia Histórica. 

Como categorias elegeu-se identidade, sentidos e significados (significações). Participaram 

deste estudo vinte e quatro sujeitos, sendo dezenove adultos (onze do sexo masculino e oito 

do sexo feminino) e cinco adolescentes (três do sexo masculino e dois do sexo feminino). 

Como técnica para apreensão de informações foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

focal e recorrente com os sujeitos adultos e uma roda de conversa com os adolescentes. Foram 

sistematizados quatro Núcleos de Significação: I) Tornar-se quilombola: motivos e 

necessidades, II) Saudades do nosso lugar e a nova morada, III) As relações familiares, as 

formas de trabalho e as tradições mantidas: elementos constitutivos da identidade, IV) Sou 

quilombola: com muito orgulho. Como resultados e considerações observou-se a constituição 

da identidade quilombola face à necessidade de luta pelo autorreconhecimento, após os 

rumores da construção da PCH Mucuri. A identidade quilombola assegura aos Marques a 

garantia da emancipação e da transformação da sua própria história, ou seja, da sociedade, 

fazendo valer a sua luta. Os fortes laços familiares, as formas de trabalho e produção, através 

de mutirões e algumas tradições são mantidos.  No entanto, a Comunidade Quilombola 

Marques está adaptada a contemporaneidade, ao meio cultural, social e político em que está 

inserida, no qual se apropria e continua o seu processo de constituição da sua história 

quilombola. As significações atribuídas pelos Moradores da Comunidade Quilombola 

Marques ao se reconhecerem e se denominarem como quilombola, os sentimentos de orgulho, 

alegria e satisfação foram predominantes. Assim como a valorização da ancestralidade na 

transformação da identidade dos Marques. Acreditamos que para maior compreensão e estudo 

das comunidades quilombolas é de suma importância que se desvincule a ideia do passado e 

se abra para uma nova concepção de comunidade, onde o processo identificatório, não seja 

fechado e acabado, e a identidade seja entendida como um processo em constante movimento, 

como metamorfose. 

 

Palavras Chave: Identidade, Significações, Quilombolas, Psicologia Sócio Histórica. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study aimed to raise, assess and disclose the meanings (meanings) attributed to the 

process of constitution of the identity of the residents of the Community Quilombola 

Marques, located north of the city of Carlos Chagas-MG. This is a qualitative research that 

had as an epistemological axis Psychology Historical Partner. As categories was elected 

identity, senses and meanings (meanings). The study included twenty-four subjects, nineteen 

adults (eleven males and eight females) and five children (three male and two female). As a 

technique for seizure of information were carried out semi-structured interviews and focal 

recurring with adult subjects and a conversation wheel with teenagers. Were organized four 

Significance Centers: i) Become a maroon: motives and needs, II) Missing from our place and 

the new address, III) Family relationships, forms of work and traditions kept: constituent 

elements of identity, IV) I am quilombo: with great pride. The results and considerations we 

observed the formation of quilombola identity given the need to struggle for self-recognition, 

after rumors of the construction of PCH Mucuri. The quilombo identity assures Marques 

ensuring empowerment and the transformation of its own history, that is, society, enforcing 

their struggle. The strong family ties, forms of work and production, through joint efforts and 

some traditions are maintained. However, the Community Quilombola Marques is adapted to 

contemporary, cultural environment, social and political environment in which it operates, 

which appropriates and continues its process of constitution of his maroon history. The 

meanings assigned by the Quilombo Community Residents of Marques in recognizing and 

call themselves as quilombo, the feelings of pride, joy and satisfaction were predominant. As 

well as the appreciation of ancestry in the transformation of the identity of Marques. We 

believe that for greater understanding and study of the quilombo communities is of paramount 

importance to unlink the last idea and open to a new conception of community, where the 

identification process, is not closed and finished, and the identity is understood as a process in 

constant motion, as metamorphosis. 

 

Keywords: Identity, Meanings, Quilombo, Psychology Socio Historical. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A diversidade populacional e multicultural brasileira é uma característica 

conhecida e referenciada em todas as análises das ciências sociais e estudos antropológicos 

contemporâneos (ANJOS; CYPRIANO, 2006). 

Apreender e conhecer a população brasileira, principalmente os povos e 

comunidades tradicionais, como os quilombolas, é aprender a conhecer a história e a cultura 

de vários povos que aqui se encontraram e contribuíram com suas bagagens e memórias na 

construção deste país e na produção da identidade brasileira (MUNANGA; GOMES, 2006). 

A discussão acerca das questões pertinentes aos quilombolas ou comunidades 

remanescentes de quilombos no Brasil
 
tem obtido maior destaque, sobretudo, na década de 80. 

Isso se deve principalmente à promulgação do Artigo 68 nos Atos Dispositivos 

Constitucionais Transitórios (ADCT) da Constituição Federal do Brasil de 1988, no qual 

identifica como sujeitos de direito os remanescentes de quilombos, sendo responsabilidade de 

o Estado conferir-lhes os títulos definitivos de suas propriedades (SILVA et al., 2010). Esse 

artigo passou a reconhecer o direito à terra ocupada pelos remanescentes de quilombos, bem 

como sua inerente existência. No entanto, não tornava claros os caminhos, as ações a serem 

estabelecidas a fim de que esta legislação se cumprisse. Fato, que instigou uma intensa 

discussão acerca da temática quilombola.  

Segundo Arruti (1997, 2003), o Artigo 68 não só reconheceu o direito que as 

comunidades remanescentes de quilombo têm sobre o espaço territorial em que vivem como 

também criou a categoria remanescente de quilombo enquanto uma categoria política e 

sociológica. 

Neste contexto para maior compreensão e estudo das comunidades quilombolas é 

de suma importância que se desvincule a ideia do passado e se abra para uma nova concepção 

de comunidade. Não são mais terras de negros fugidos e sim de resistência, voltado mais para 

uma questão de identidade e compartilhamento do território que remete a valorização de 

tradições, histórias e da própria cultura e que seja principalmente relevante para a 

consolidação de tal comunidade (ALMEIDA, 2002).  

A Comunidade quilombola Marques está situada ao Norte do município de Carlos 

Chagas, distante 54 km da sede municipal. Tal Comunidade se constituiu em 1932 e foi 

reconhecida como remanescente das comunidades de quilombos pela fundação Palmares em 

15/07/2005 (MATTOS, 2011). Houve várias transformações sofridas pela comunidade em 

função da construção da Pequena Central Elétrica do Rio Mucuri (PCH-Mucuri), os 
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moradores entraram em acordo e tiveram suas terras desapropriadas e foram reassentados nas 

proximidades da fazenda Santa Terezinha. 

Estudos vêm sendo realizados em comunidades reassentadas a fim de verificar a 

permanência ou não das tradições afro após processo de reassentamento/translocação e alguns 

apontam para sentimentos de não pertença, estranhamento a nova morada, de traição aos 

ancestrais e arrependimento (ANDRADE, 2011). Outros pelo contrário mostram uma perfeita 

acomodação dos moradores reassentados/translocados as novas condições de vida (ARRUTI, 

1997, 2003). 

A respeito de sua relevância, é necessário então entender a constituição da 

identidade quilombola face à necessidade de luta pela manutenção ou reconquista de um 

território material e simbólico. 

Na tarefa de realizar um estudo, sobre a identidade de uma comunidade 

quilombola, apresento uma exposição acerca das questões que me encorajaram para a 

realização desse estudo, aproveito a oportunidade para falar sobre minhas vivências 

acadêmicas e profissionais.   

Em Julho de 2007 concluí o curso Bacharel em Enfermagem pela Universidade 

Estadual de Montes Claros - UNIMONTES.  Iniciei minha vida profissional, trabalhando 

como enfermeira do Programa Saúde da Família (PSF) em uma cidade do Norte de Minas 

Gerais. Posteriormente, trabalhei no Hospital da Santa Casa de Montes Claros. Em novembro 

de 2010 fui aprovada em um Concurso Público Federal para professora efetiva de ensino 

básico, técnico e tecnológico no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte 

de Minas Gerais- IFNMG. Durante este percurso em 2013 fui aprovada no Curso de Pós-

Graduação Stricto Sensu Interdisciplinar em Saúde, Sociedade e Ambiente (PPGSASA) da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucurí e me deparei com um grande 

desafio. No primeiro contato com a minha orientadora Dra. Agnes Maria Gomes Murta, a 

mesma me convidou a fazer parte de um projeto maior, na qual ela é coordenadora, intitulado 

em: “Sentidos e significados atribuídos pelos remanescentes de quilombos ao processo de 

assentamento- translocação: O que sentem os cidadãos da Comunidade Quilombola 

Marques?”, tal projeto se constitui em cinco objetivos:  

1- Levantar, analisar e desvelar sentidos e significados atribuídos a questões referentes a 

identidade quilombola. 

2-  Levantar, analisar e desvelar sentidos e significados atribuídos ao processo de 

assentamento/translocação.  

3- Conhecer e descrever os hábitos alimentares utilizados na comunidade. 
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4- Conhecer, descrever e desvelar questões referentes à segurança alimentar vivenciada na 

comunidade. 

5- Levantar, analisar e desvelar aspectos referentes às questões agropecuária e agrícola na 

comunidade. 

Assim sendo, esta pesquisa, diz respeito a um dos objetivos, no qual realizamos o 

estudo a fim de desvelar os sentidos e significados (significações) atribuídos à identidade 

quilombola pelos remanescentes que vivem na Comunidade Marques. 

Ressalto que de início fiquei receosa, pois não tinha experiência com 

comunidades quilombolas. Entretanto, acreditei que esta seria uma grande oportunidade de 

ampliar meus conhecimentos e aceitei o desafio, uma vez que além da relevância científica e 

social dessa pesquisa, apresentadas anteriormente, também houve a relevância pessoal para a 

pesquisadora, em busca de novos conhecimentos e experiências.  

Após esta introdução, passamos a estrutura do texto. A fim de facilitar a 

compreensão acerca das informações produzidas e interpretadas nessa pesquisa, o conteúdo 

dessa dissertação encontra-se organizado da seguinte forma: 

Primeiramente, apresentamos os pressupostos teóricos orientadores da pesquisa, 

tecemos algumas considerações sobre o conceito e reconhecimento das Comunidades 

Remanescentes de Quilombo e a apresentação da Comunidade Quilombola Marques. Em 

seguida falamos das concepções de homem, mundo e ciência da Psicologia Sócio Histórica, 

bem como de algumas de suas categorias: sentidos e significados (significações) e identidade.  

Posteriormente, apresentamos a trajetória teórico-metodológica desse estudo, o 

cenário e os sujeitos da pesquisa, as técnicas e os instrumentos utilizados para produção e 

interpretação das informações apresentadas, assim como os Núcleos de Significação 

elaborados. 

E por fim, apresentamos as conclusões e considerações finais das nossas 

reflexões. 
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2 OBJETIVO 

 

Este trabalho teve como objetivo levantar, analisar e desvelar os sentidos e 

significados (significações) atribuídos ao processo de constituição da identidade dos 

moradores da Comunidade Quilombola Marques. 

 

  



17 
 

3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS ORIENTADORES DA PESQUISA 

3.1 Comunidades remanescentes de quilombos 

 

A ideia de quilombo percorre há longo tempo o imaginário da nação e é uma 

questão relevante desde o Brasil Colônia, passando pelo Império e chegando à República 

(MARQUES, 2008). As definições são amplas e variáveis, falar de quilombos e dos 

quilombolas é falar de uma luta política, social e, consequentemente, uma reflexão científica 

em processo de construção (LEITE, 2002). 

No imaginário social é muito frequente a associação dos quilombos a algo preso 

ao passado, que teria desaparecido do território brasileiro com o fim da escravidão (ANJOS, 

2004). A ideia a respeito dos quilombos ou mocambos como reduto de negros rebeldes e 

“fugitivos” teve origem no século XVIII
1
. No entanto, segundo Carvalho (2006) não é mais 

possível reduzir a ideia de quilombo às definições históricas
 
de isolamento, fuga ou mesmo a 

uma suposta unicidade entre os quilombos, mas que eles devem ser considerados em suas 

especificidades, cada grupo com suas características próprias e diversidade histórica. Por 

conseguinte, a concepção de quilombo, como lugar para onde os negros fugitivos se 

estabeleciam se tornou ultrapassada, sendo necessária nova definição. 

Além disso, a visão reduzida que se havia das comunidades negras refletia, na 

verdade, a invisibilidade produzida pela história oficial, cuja ideologia, propositadamente, 

ignora os efeitos da escravidão na sociedade brasileira e, especialmente, os efeitos da 

inexistência de uma política governamental que regularizasse as posses de terras, 

extremamente comuns à época, de grupos e/ou famílias negras após a abolição (GUSMÃO, 

1995). A ideia mais comum na historiografia brasileira, de que os quilombos haveriam se 

extinguido no passado, continuava bastante viva, no senso comum e nas interpretações 

jurídicas, o que às vezes dificulta que as comunidades remanescentes de quilombo tenham 

assegurado seu direito ás terras (ZAGATTO, 2011).   

Segundo o mesmo autor, inúmeros antropólogos
2
 apontaram para a necessidade 

de libertar da definição de quilombo da concepção de escravocratas que serviram de alicerce 

para a histografia que a criou. A noção de “quilombo” deveria ser problematizada e 

                                                             
1
 A denominação Quilombo está ligada à ideia de negros fugitivos que se escondiam no meio das florestas, pois 

está relacionada com a interpretação do Conselho Ultramarino, em 1740, quando consultado pelo rei de Portugal 

sobre esses grupos sociais respondeu que Quilombo seria: "[...] toda habitação de negros fugidos, que passem de 

cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele" (REIS et al., 

2008, p.347). 
2
Alfredo Wagner, José Mauricio Arruti, Ilka Boaventura Leite, Eliane O’Dwyer, Maria Rosário Carvalho, 

Valdécio Santos Silva, entre outros. 
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ressemantizada com base em outras categorias que atendesse a pluralidade histórica das 

comunidades quilombolas. 

Neste contexto, o conceito de quilombo passa a ser discutido de forma mais clara 

no Brasil, a partir da década de 80, visto que o País estava em plena “abertura política”, e 

passava, também, por processos de “revisões da história nacional e regional”, de “descoberta” 

das comunidades negras rurais e de constituição do movimento negro contemporâneo 

(RATTS, 2000, p. 312).   

Neste cenário as comunidades remanescentes dos antigos quilombos emergem 

num contexto de luta política, em que os principais protagonistas de um processo de 

reivindicações e conquistas foram o Movimento Negro Unificado (MNU) e a Comissão 

Nacional de Articulação dos Quilombos, como também outras entidades negras que já se 

organizavam ativamente em todo território nacional. A principal conquista destas 

organizações – expressa no Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

(ADCT) da Constituição Federal de 1988 – identifica como sujeitos de direito os 

remanescentes de quilombos, sendo responsabilidade de o Estado conferir-lhes os títulos 

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

Por consequência, muitas comunidades quilombolas, passaram a se diferenciar 

étnico racionalmente, recorrendo ao direito, de se autorreconhecerem oficialmente como 

remanescentes de quilombos, como sujeitos de fato e de direito desta categoria. Desta forma, 

segundo Arruti (1997, 2003) o artigo 68 não só reconheceu o direito que as comunidades de 

quilombos têm sobre o espaço territorial em que vivem, como também criou a categoria 

remanescente de quilombo, enquanto uma categoria política e sociológica. Outra ideia 

importante, abordado pelo autor consiste no fato de que os formuladores desta lei não 

poderiam prever que esta conquista seria apropriada pelo movimento social enquanto uma 

poderosa ferramenta de luta, sobretudo pela terra, e tampouco que contribuiria para a 

emergência de novos sujeitos políticos (ARRUTI, 2003).  

Dessa forma a criação do artigo 68 implicou inovações não só no plano do direito 

fundiário, mas também no plano do imaginário social, da historiografia, dos estudos 

antropológicos e sociológicos sobre populações camponesas no plano das políticas locais, 

estaduais e federais que envolvem tais populações. 

Assim, com as revisões da história nacional e regional, com as lutas dos 

movimentos negros e do reconhecimento constitucional, o conceito de quilombo passou por 

uma “ressemantização” (COSTA, 2012).   
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No início dos anos 90, a Fundação Cultural Palmares (FCP), informou que o 

órgão tinha uma proposta de definição para quilombo que serviria de base a qualquer trabalho 

futuro, segundo a qual, “quilombos são os sítios historicamente ocupados por negros que 

tenham resíduos arqueológicos de sua presença, inclusive as áreas ocupadas ainda hoje por 

seus descendentes, com conteúdos etnográficos e culturais” (ARRUTI, 2003, p. 13). Nesta 

definição a noção historicizante, arqueológica e de patrimônio histórico predominou. No 

entanto, após visitas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural – IBPC a 

algumas comunidades quilombolas ficou claro o confronto que se formava entre a noção 

tomada em seu aspecto de patrimônio histórico e as demandas apresentadas pelas 

comunidades que se viam com remanescentes de quilombos (idem). 

Em 1994, no seminário “Conceito de Quilombo”, realizado pela Fundação 

Cultural Palmares (FCP) 
3
,
 
Glória Moura - citada como uma das pessoas responsáveis pela 

formulação e implantação do “artigo 68” - caracterizou as comunidades a que se refere o 

“artigo 68”, como: 

comunidades negras rurais que agrupam descendentes de escravos [que] vivem da 

cultura de subsistência e onde as manifestações culturais têm forte vínculo com o 

passado ancestral. Esse vínculo com o passado foi reificado, foi escolhido pelos 

habitantes como forma de manter a identidade
4
 (MOURA, 1994). 

 

A Associação Brasileira de Antropologia (ABA) também teve um papel 

importante no processo da “ressemantização” do termo quilombo. No documento elaborado, 

também em 1994, pelo Grupo de Trabalho da ABA sobre “Comunidades Negras Rurais”, os 

autores ampliam a sua concepção passando o quilombo 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, 2002). 

A utilização do termo remanescente é certamente uma tentativa de tornar essas 

comunidades negras nomeáveis, adjetivando-as para que se fizessem visíveis e aceitáveis 

(ARRUTI, 2006).  No entanto, apesar de serem reconhecidos os direitos destas comunidades, 

a maioria ainda enfrenta problemas, como a garantia de sua identidade e de suas terras, visto 

                                                             
3
A FCP foi criada em 1988, no bojo da mobilização pelo tombamento da Serra da Barriga, e vinculada ao 

Ministério da Cultura.   
4
Esta identidade não deveria ser definida como racial, mas como étnica, já que ela seria independente da cor de 

pele e da origem africana. Essa definição era reproduzida quase literalmente na fala do novo presidente da FCP, 

Joel Rufino (que também participava, junto com o ex-presidente Carlos Moura, da coordenação do Conselho 

Geral. Memorial Zumbi), durante o mesmo seminário, produzindo o efeito de se atribuir a essa atualização e 

ampliação do termo um caráter “oficial”. 
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que não possuem uma documentação legal que reconheça a propriedade de seu território, 

gerando conflitos com fazendeiros, latifundiários e empresas que procuram se apossar de 

terras alheias (LOMBA et al., 2014). 

O Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, regulamenta o procedimento 

para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas 

por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o artigo 68, do ADCT. 

Conforme o artigo 2º do Decreto 4887/2003: 

consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste 

Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória 

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

ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. 

 

Sendo assim, segundo o Decreto supracitado, a caracterização dos remanescentes 

das comunidades dos quilombos será testada mediante auto definição da própria comunidade.  

Em seu artigo 3°, o mesmo decreto institui 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 o registro e a 

certificação das comunidades.  

A partir desse decreto a FCP institui o Cadastro Geral de Remanescentes de 

Comunidades de Quilombos dando início ao processo de certificação das mesmas. O processo 

para emissão da Certidão da Auto definição é iniciado pelas próprias comunidades sendo 

encaminhados documentos que comprovam a sua origem, localização, número de famílias e 

etc; bem como de uma declaração da comunidade se reconhecendo como remanescente de 

quilombo, em que são anexadas atas que relatam como ocorreu o processo de auto definição e 

assinatura dos membros da comunidade (SILVA  et al., 2010).  

As Instruções Normativas do INCRA de n° 20, de 19 setembro de 2005, nº 49, de 

29 de setembro de 2008, nº 56, de 07 de outubro de 2009 e nº 57, de 20 de outubro de 2009, 

cada uma com suas especificidades, dispõem sobre a regulamentação do procedimento para 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro das 

terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, cabe às comunidades 

interessadas encaminhar à Superintendência Regional do INCRA do seu Estado uma 

solicitação de abertura de procedimentos administrativos visando à regularização de seus 

territórios. 

Para que o INCRA inicie os trabalhos em determinada comunidade, ela deve 

apresentar a Certidão de Registro no Cadastro Geral de Remanescentes de Comunidades de 
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Quilombos, emitida pela Fundação Cultural Palmares. A primeira parte dos trabalhos do 

INCRA consiste na elaboração de um estudo da área, destinado à confecção do Relatório 

Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) 
5
 do território. Uma segunda etapa é a de 

recepção, análise e julgamento de eventuais contestações. Aprovado em definitivo esse 

relatório, o INCRA publica uma portaria de reconhecimento que declara os limites do 

território quilombola. 

A fase seguinte do processo administrativo corresponde à regularização fundiária, 

com desintrusão de ocupantes não quilombolas mediante desapropriação e/ou pagamento de 

indenização e demarcação do território. O processo culmina com a concessão do título de 

propriedade à comunidade 

A emissão do título de propriedade do território quilombola acontece por meio de 

um procedimento denominado titulação, a obtenção deste título de posse de suas terras é 

fundamental para a preservação da cultura e do modo de vida nas comunidades 

quilombolas. O título é coletivo, pró-indiviso e em nome das associações que legalmente 

representam as comunidades quilombolas. Os territórios quilombolas titulados não podem 

ser desmembrados, mantendo-se preservados para as futuras gerações. Tampouco podem 

ser vendidas e colocadas no mercado, sendo reservada exclusivamente para as 

comunidades.  

No entanto, a titulação é um processo longo que pode durar vários meses ou anos, 

motivo pelo qual a maioria das comunidades, que tem em mãos a Certidão de Autodefinição, 

ainda espera pela posse definitiva de suas terras (ANDRADE, 2011).  Como é o caso da 

Comunidade Quilombola Marques cenário deste estudo
6.
 

O quadro a seguir sintetiza as etapas da regularização de terras das Comunidades 

Quilombolas: 

 

 

 

                                                             
5 

O RTID tem por objetivo o levantamento de informações cartográficas, fundiárias, agronômicas, ecológicas, 

geográficas, socioeconômicas, históricas, etnográficas e antropológicas, logo, identificar o território quilombola 

e sua situação fundiária. Sua elaboração é de responsabilidade das Superintendências Regionais do INCRA, em 

parceria com antropólogos de instituições de ensino superior e outras, e com a participação das comunidades 

(BRASIL, 2012). 
6 A Comunidade Marques, como já havia recebido em 2005 a certidão de autorreconhecimento emitida pela 

FCP, solicitou ao INCRA a regularização e titulação de seu território de ocupação tradicional. Segundo a 

Portaria 598, publicada no Diário Oficial da União no dia 25/10/2013 o INCRA reconheceu a área da 

Comunidade Marques em Carlos Chagas- Minas Gerais e aguarda a publicação do decreto presidencial, para a 

regularização de seus territórios (Informações prestadas pelos moradores em visita realizada na Comunidade, em 

Julho de 2005). 
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Quadro 1 -  Etapas da regularização de terras das Comunidades Quilombolas 
 

1ª Etapa Certidão de autodefinição como remanescente dos quilombos emitida pela Fundação Cultural 

Palmares 

2ª Etapa Abertura de processo no INCRA para reconhecimento de Territórios Quilombolas 

3ª Etapa Elaboração do Relatório Técnico de Identificação Delimitação (RTID) 

4ª Etapa Após publicação do RTID o processo é aberto para contraditório  

5ª Etapa Portaria que declara os limites do território 

6ª Etapa Decreto presidencial que autoriza a desapropriação privada/encaminhamentos a entes públicos 

que tenham a posse 

7ª Etapa Notificação e retirada dos ocupantes 

Fonte: INCRA 

 

Desta forma, é possível observar que morosidade que envolve esse processo de 

emissão dos títulos às comunidades remanescentes de quilombo revela a dicotomia existente 

entre o direito afirmado pelo Artigo 68 e a efetiva concretização do direito de posse da terra 

(SILVA et al., 2010). 

 

3.2 A Comunidade Quilombola Marques 

3.2.1 Localização e Origem  

 

A Comunidade Marques situa-se no Vale do Mucuri ao Norte do município de 

Carlos Chagas, em Minas Gerais distante 54 km da sede municipal.  A comunidade faz parte 

do distrito de Presidente Pena, e está incluída no setor 08 do IBGE, limitando-se ao norte com 

Município de Pavão e ao Oeste com o de Teófilo Otoni (MATTOS, 2011).  A paisagem da 

região é caracterizada pela presença de morros, montanhas e lajedos, além de resquícios de 

Mata Atlântica. O acesso à comunidade ocorre por estrada de terra.  

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 

Mapa 1 - Localização do Vale do Mucuri no contexto nacional e regional. 

 

Fonte: Acervo do Núcleo de Estudos de Populações Quilombolas e Tradicionais (NUQ-UFMG) 

 

A História da Constituição do território quilombola dos Marques inicia-se com a 

chegada do patriarca Marcos de Souza Franco á região do São Julião, vindo do Jequitinhonha, 

antigo Arraial de São Miguel em torno de 1920. Ele viajou em Companhia de alguns de seus 

filhos do sexo masculino e de um genro (Clemente Pinheiro da Silva, esposo de Augusta) e de 

duas Famílias, os Alves Santos e os Almeida. A ocupação da terra na região do São Julião foi 

baseada no apossamento de terras livres, sendo assim as três famílias se dividiram, posseando 

áreas diferentes. O lugar escolhido por Marcos para fazer o primeiro arranchamento ficava ás 

Margens do Córrego São Julião, no ponto onde deságua o Córrego Palmeirinha (MARQUES, 

2012). 

Como relata o descendente mais velho do fundador, morador da Comunidade 

Quilombola Marques, Sr. Licindo (Tio Bel), de 83 anos, em entrevista realizada com a 

pesquisadora, um dos motivos que levou seu avô Marcos de Souza Franco a buscar novas 

terras foi devido a uma grande seca em Jequitinhonha. 

 
Nossos avôs quando saíram lá de Jequitinhonha, minha avó dizia assim né, que tinha 

um ano que não chovia, Jequitinhonha secou de fora a fora, ficou aqueles poços. 

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 alí onde é o Mucuri onde tem a 

barragem, eles bateram um facão de lá de Pavão até chegou no Cequeiro de foice e 

machado. Chegou aí e contou a dedo os índios que deram para eles essa posse. 

Então aí criou, como diz o povo, essa descendência de Marco. Aí eles ficaram muito 

tempo, alí para cá do Pavão onde tem uma pedra, aí eles vieram abrindo uns 

traçadins 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 

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.  Mas, aí dentro da mata, mas o bicho que tinha era onça e surucucu. E pra a 
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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. Minha vó falava assim 

ó, quando eu pegava chorar, minha botava um pano na minha boca, porque era 

dentro da mata, que era o bicho que tinha que era surucucu e onça. Aí naquela 

época, eles trouxeram um cachorrinho, num deu nem para elas comer, porque 

quando chegava a noite acendia um fogão assim para o lado de dentro e eles estavam 

vendo a hora que ela chegava no terreiro, na mata a onça. E aí eles atiravam nelas, 

escorraçavam elas, mas num matava porque era muita. 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, querosene. Quando o sal e o querosene acabavam eles iam lá 

no Pavão buscar, iam três, porque se fosse um sozinho ou dois ela comia no meio da 

estrada, nem chegava lá e nem voltava para trás. E foi naquela luta toda vida. 

 

Como é possível perceber na fala acima do Sr. Licindo, riquíssima em detalhes 

dos tempos da fundação daquele grupo, que foram vários os sofrimentos e as dificuldades, 

encontradas, pelo seu ancestral Marcos de Souza Franco, para chegar às terras de origem.  

As primeiras áreas abertas ás margens do Córrego Palmeirinha foram destinadas a 

Augusta e Domingos, filhos casados de Marcos. Depois de estruturar um pequeno alojamento, 

Marcos mandou buscar sua esposa, Maria de Jesus Franco, a nora Mariquinha (esposa de 

Domingos) e os demais filhos. Marcos e Maria tiveram ao todo dez filhos. No entanto apenas 

alguns de seus filhos e descendentes se autorreconheceram como Quilombola (MARQUES, 

2012, p. 69).  

Do território original proseado por Marcos, restou o Sítio Pedra Azul, a parte da 

herança deixada para a filha Augusta, e que seus descendentes mantiveram. O restante da 

posse original feita pelo fundador está sob o domínio de fazendeiros, principalmente os filhos 

de Orozino Almeida e do fazendeiro Oswaldo Murta (idem, p. 66). 

O Patrimônio Cultural da Comunidade Marques é constituído por memórias, 

riquezas de saberes e práticas que norteiam os modos próprios de relacionar daquelas pessoas, 

tanto entre si quanto com o ambiente natural em que vivem (MATTOS, 2011). Portanto, uma 

das formas mais significativas de salvaguardar este patrimônio tem sido o reconhecimento da 

propriedade das terras quilombolas, na medida em que a manifestação deste patrimônio 

efetiva-se num espaço físico determinado, e que é neste espaço que se manifestam as práticas 

de subsistência tradicionais desenvolvidas (caça, pesca, extrativismo), bem como aquelas 

ligadas ao âmbito da reprodução cultural (festas, celebrações, técnicas construtivas). 

Neste contexto entendemos que o território para a Comunidade Marques não é 

uma terra-mercadoria e não pode ser medido apenas em termo de um valor de troca ou em 
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critérios demográficos e econômicos, que são ditados por uma lógica externa ao grupo, mas 

sim como sinônimo de história e de luta.  

De acordo com Gusmão (1995, p 66), em Terras de Preto, território é definido 

enquanto um patrimônio, sendo a própria expressão da vida: “os muitos sentidos da terra: 

como valor de vida, como espaço de sentido; como posse ancestral”, e continua:  

 

terra-território é a narrativa de um tempo real vivido ao mesmo tempo que contém 

em si, um tempo mitificado, capaz de unir o passado, o presente e o futuro. O territó-

rio é então espaço de trânsito entre sujeitos iguais que comunicam-se entre si e com 

o “outro” diferente dele, mas que invade seu mundo e ali está (idem, p 70). 
 

Para a mesma autora, o território também pode ser compreendido como uma 

materialização de um sentimento comum de pertença, onde todos são partícipes das mesmas 

condições de vida e de trajetórias, que não destoam entre si e que por sua vez conformam uma 

linguagem e um modo de vida próprios. 

 

3.2.2 O Reconhecimento  

 

Em 2005, a Comunidade Quilombola Marques foi reconhecida pela Fundação 

Cultural Palmares como remanescente das comunidades de quilombos, este é o primeiro passo 

para dar entrada no pedido de titulação das terras no INCRA.  Conforme discutido 

anteriormente a obtenção do título de posse de suas terras é fundamental para a 

preservação da cultura e do modo de vida nas comunidades quilombolas,  

Segundo informações do Sr. Delei Souza Santos, presidente da Associação 

Quilombola Marques
7
, embora a comunidade esteja denominada nas certidões de 

autorreconhecimento emitidas pela FCP, como comunidade Quilombola do Córrego 

Palmerinha e posteriormente como Comunidade dos Marcos ela se identifica e se nomeia 

como Comunidade Quilombola Marques.  

Ressalta-se que a comunidade é proveniente de um único tronco familiar, todas as 

famílias ali residentes têm uma origem comum, são compostas por descendentes diretos de 

Marcos de Souza Franco e Maria de Souza Franco (MATTOS, 2011, p 22).  

A denominação Marques, portanto pode ser decorrente da identificação da 

Comunidade com o seu fundador Marcos de Souza Franco. Como é costume na região, o 

lugar tem o nome da principal família de moradores, por isso além de ser chamada de 

Marques, a comunidade é conhecida também como os “Marcos”.  

                                                             
7
 Entrevista realizada na Comunidade Marques em julho, 2015. 



26 
 

O nome “Marques” também pode ser devido a uma corruptela do nome do 

fundador (MARQUES, 2012). A mudança de sonoridade da palavra Marcos para Marques, 

possivelmente pode ser decorrente da pronúncia regional da localidade da qual o grupo é 

oriundo, onde se costuma pronunciar a vogal “o” através de um som misto entre as vogais “o” 

e “e” (MATTOS, 2011). 

Outra explicação do nome da comunidade seria o segundo casamento de Augusta, 

uma das filhas do fundador, com Antônio Cecílio Marques, no qual teve mais cinco filhos.  

Como Antônio Cecílio registrou também os quatro filhos do primeiro casamento de Augusta 

com Clemente Pinheiro da Silva, todos os filhos de Augusta compartilham o mesmo 

sobrenome. O sobrenome Marques, portanto, corresponde a maior parte do grupo que 

assumiram o autorreconhecimento como quilombola e ainda vivem na Comunidade 

(MARQUES, 2012).  

Antes do reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares a comunidade era 

formada por dois núcleos de povoamento, sendo um composto principalmente pelos 

descendentes de Augusta e o outro pelos descendentes de José Marco, ambos filhos do 

fundador. O lugar no qual os descendentes de José Marco ocupou é denominado “ Pé da 

Pedra” e os moradores eram referidos como “os lá de cima”. Já os descendentes de Augusta 

eram chamados os Marques “lá de baixo”, e o lugar é conhecido como “Boqueirão”, onde se 

localiza o “Sítio Pedra Azul” herança deixada por Augusta. 

É importante esclarecer que na década de 1990, com a chegada da rede elétrica na 

comunidade, a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) estabeleceu duas redes de 

distribuição para atender os dois principais agrupamentos de residência da Comunidade dos 

descendentes de Marcos. Foram definidas duas áreas, para as quais a CEMIG, criou a 

denominação Marques I e Marques II, conforme trecho da entrevista realizada com Dona 

Maria
8
, moradora da Comunidade Quilombola Marques: 

 

D: Conte-me um pouco sobre essa história de duas Comunidades, Marques I e 

Marques II? Por quê?  

M: É por causa que não tinha luz né, pra gente não tinha. Aí o homem que foi pôr a 

luz da CEMIG, pôs lá em baixo onde nós morava, o primeiro poste, e aí os mesmo 

que pôs falou assim: é os Marques I, os Marquês I é do poste I o primeiro era o I e 

cá nos outros Marques os postes era II, aí eles pós os Marques I e os Marques II, foi 

eles que pôs, mas não era assim, e porque os meninos até falou pra consertar e hoje 

agente já saiu de lá também né, é por isso, foi a CEMIG que pôs (...). Os Marques I 

e os Marques II é da mesma família. 

 

                                                             
8
 Entrevista realizada na Comunidade Marques em 2013. 
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Ressalta-se também que no final da década 1990 e início de 2000 a construção da 

Pequena Central Hidrelétrica do Mucuri (PCH Mucuri) gerou na comunidade grandes 

conflitos e transformações. Primeiro, porque os moradores “lá de baixo” teriam suas terras 

inundadas e deveriam “procurar outro canto para morar”, e este é claro, não estavam dispostos 

a “deixar seu canto”. Segundo, porque ao se recusarem a sair, causavam descontentamento 

não só para a Queiroz Galvão
9
, como também para as outras comunidades vizinhas, uma vez 

que o canteiro de obra abria perspectiva de emprego. Além disso, ia ao encontro dos 

interesses de alguns fazendeiros e sitiantes circundantes que viam na desapropriação de 

pedaços de suas terras, um negócio lucrativo.  

Nesse contexto, a partir de informações recebidas por pesquisadores que estavam 

envolvidos com comunidades próximas com o projeto Quilombolas das Gerais, de que eles 

também poderiam ser descendentes de quilombos, surgiu a emergência da identidade e do 

autorreconhecimento principalmente por parte dos moradores “lá de baixo”, no qual seriam 

diretamente atingidos pela construção da hidrelétrica. No entanto, quando os Marques “lá de 

baixo” optaram pelo reconhecimento como remanescentes de quilombos como via para 

garantir seus direitos sobre a terra que ocupavam, as relações sociais que mantinham 

historicamente com seus vizinhos e parentes ficaram muito conflituosas, dividindo o grupo 

familiar. Parte do grupo, os moradores situados no Pé da Pedra, conhecidos como Marques II, 

rejeitaram a identidade quilombola.  Assim o rompimento de laços de afinidade com a 

vizinhança e familiares também foi um dos grandes impactos causados pela PCH- Mucuri 

sobre a comunidade, que ao todo, era formada por 33 famílias. Os Marques que pleitearam o 

território e assumiram a identidade quilombola foram formados por apenas oito famílias.  

Assim, em 2005 parte da comunidade foi reconhecida e certificada como 

descendente de quilombos.  Em 27 de Janeiro de 2007 foi criada a Associação Quilombola 

Marques, também designada pela sigla AQM, que é uma associação sem fins lucrativos que 

tem dentre os objetivos contribuir para a conquista e permanência das famílias tradicionais da 

Comunidade Marques na terra tradicionalmente ocupada
10.

 

 

 

                                                             
9
A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por meio da Resolução N°749, de 18 de dezembro de 2002, 

autorizou a construtora Queiroz Galvão a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, 

mediante a exploração do potencial hidráulico denominado PCH Mucuri, implantada no rio Mucuri, nos 

municípios de Pavão e Carlos Chagas, Estado Minas Gerais. Disponível em 

http://qgenergia.com/br/geracao/hidreletricas-e-pch/mucuri-mg. Acesso 02 de Outubro de 2015. 

 
10

Estatuto da Associação Quilombola Marques, Capítulo 1. 

http://qgenergia.com/br/geracao/hidreletricas-e-pch/mucuri-mg
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3.2.3 A construção da PCH - Mucuri e seus impactos 

 

Para um maior entendimento sobre a construção da Pequena Central Hidrelétrica 

do Mucuri (PCH Mucuri) e os impactos causados na comunidade Quilombola de Marques 

será necessário retroceder no tempo e retornar partes importantes do histórico da relação da 

PCH- Mucuri, e todos os seus envolvidos, com a Comunidade Quilombola Marques. 

A PCH-Mucuri é um empreendimento do grupo Queiroz Galvão e trata de uma 

usina de produção de 22,5MW de potência. A usina, cujo reservatório tem 8 km² de extensão, 

atingiu parte do território da Comunidade dos Marques, 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). 

Desde princípios da década de 2000 os Marques sofreram impactos com a 

implantação da PCH- Mucuri. A comunidade foi informada da obra que seria construída a 

poucos quilômetros do seu território por pesquisadores do Centro de Documentação Eloy 

Ferreira da Silva (CEDEFES), que na época, viajavam por Minas Gerais envolvidos com o 

projeto Quilombola das Gerais (NASCIMENTO, 2011), e não pela empresa responsável pelo 

empreendimento. 

Apesar das comunidades quilombolas estarem protegidas tanto pela Constituição, 

quanto pela Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), incorporada ao 

ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto 5.051 de 2004
11

, segundo o presidente da 

Associação Quilombola Marques
12

 não houve oportunidade de estabelecer um diálogo com o 

empreendedor até a concessão da Licença de Instalação (LI). Até maio de 2008 a 

empreendedora Queiroz Galvão não havia convidado a AQM para uma reunião de negociação 

ou para um contato esclarecedor (MARQUES, 2012).  

Os moradores da comunidade Marques, sentiam que a empresa não os 

considerava interlocutores legítimos. Acreditavam que sua condição de “fracos”, em 

comparação com os fazendeiros “fortes”, os deixava vulneráveis. Em nenhuma das quatro 

audiências públicas realizadas em relação à obra, os quilombolas Marques foram 

contemplados com uma consulta informada. Os debates realizados nas audiências públicas 

mostravam que a luta pelo reconhecimento como quilombola, como forma de garantir seus 

                                                             
11  

A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho reconhece o direito desses povos ao seu território 

e exige que a sua retirada desses locais somente possa ocorrer após o consentimento dos mesmos. Um 

consentimento que deve ser livre e esclarecido, o que, obviamente, no caso, não ocorreu. 
12

 Entrevista realizada na Comunidade Marques em julho, 2015. 
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direitos, não era bem aceita por parte do grupo que não se reconheceram como quilombolas, 

assim como pelos seus vizinhos fazendeiros (idem, p.136). 

 

3.2.4 A assinatura do Termo de Compromisso de Conduta (TCC) 

 

Em 1999, iniciaram os estudos de viabilidade e impactos socioambientais 

referentes à PCH- Mucuri, em fevereiro 2002, o empreendedor publicou o Estudo e Relatório 

de Impacto Ambiental - EIA-RIMA. O estudo foi aprovado pelo Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente (IBAMA), que concedeu em 23/12/2004, com data de vencimento em 23/12/2005, 

a licença prévia- LP Nº 190/2004.  No entanto o EIA-RIMA não havia produzido nenhum 

estudo que levasse em conta a existência de uma comunidade tradicional na área, no caso a 

Comunidade Quilombola Marques. Por esse motivo, as lideranças quilombolas de Marques, 

apoiada pelo CEDEFES, solicitaram novos estudos e discussões nas quais se pudessem 

esclarecer a especificidade étnica e territorial dos Marques, a fim de que esses aspectos 

fossem analisados no processo de licenciamento da PCH-Mucuri (MARQUES, 2012). 

Em fevereiro de 2006 o CEDFES enviou uma carta a Fundação Cultural Palmares 

(FCP), denunciando a concessão da LP para a PCH-Mucuri, haja visto que o processo de 

licenciamento, além de não ter reconhecido a existência da Comunidade  Quilombola 

Marques, ignorava potenciais sítios arqueológicos. Além disso, o CEDEFES solicitou a 

pronta intervenção da FCP em apoio à comunidade quilombola e defendeu a necessidade de 

se aplicar o Decreto nº 4887, de 20 de Novembro de 2003, no qual prevê a realização de um 

estudo antropológico sobre o grupo. 

Em junho de 2006 o presidente da Federação Estadual dos Trabalhadores em 

Agricultura do Estado de Minas Gerais (FETAEMG) fez uma denúncia semelhante à do 

CEDEFES ao procurador da República da cidade de Governador Valadares, Sr. Zilmar 

Drumond, que em 06 de julho de 2006, instaurou um Procedimento Administrativo Cível 

visando acompanhar o processo de delimitação e demarcação do território da Comunidade 

Quilombola Marques, bem como o licenciamento ambiental relativo a PCH-Mucuri. O 

mesmo procurador em 15 de maio de 2007 expediu a Recomendação n° 003/2007, 

considerando que no diagnóstico ambiental não havia menção a comunidade quilombola, nem 

a sua localização ou aos possíveis impactos.  Além disso, recomendou a não expedição de 

Licença de Instalação (LI) antes da manifestação formal da Fundação Cultural Palmares e do 

Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN). 
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Diante das manifestações dos Quilombolas e de seus apoiadores, como o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Carlos Chagas e Teófilo Otoni, Casa de Movimentos Populares (CMP) de Teófilo 

Otoni, dentre outros movimentos sociais, o Ministério Público Federal (MPF) e o INCRA-

MG se viram obrigados pelos Marques e seus apoiadores a exigirem uma série de estudos 

socioambientais complementares. O principal estudo realizado tem seus resultados divulgados 

num laudo elaborado pela antropóloga Sônia Missaglia (2007), que confirmou a existência de 

um grupo quilombola na área de impacto do empreendimento. 

Em maio de 2008, a partir de um novo Despacho o procurador da República 

lotado em Governador Valadares, Sr. Lauro Coelho Júnior
13

 novamente requisitou que o 

Ministério Público Federal fosse informado a respeito da continuidade do processo de 

licenciamento da PCH-Mucuri. Atentava para que a LI não fosse concedida, lembrando que o 

Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) do Quilombo de Marques estava 

sendo elaborado pelo INCRA-MG, como também o Relatório Antropológico de 

Caracterização Histórica Econômica e Sócio- Cultural, peça chave para o RTID, haja visto 

que sua função é compreender as relações históricas da Comunidade com o seu território 

tradicional e, a partir disso, definir o seu perímetro.  Além disso, o Relatório Antropológico 

sobre o território do Quilombo Marques que estava sendo realizado por uma equipe 

especializada da UFMG, pesquisadores do Núcleo de Estudos de Populações Quilombolas e 

Tradicionais-NUQ estava em fase de finalização. No entanto, o processo de Licenciamento 

seguia junto a Superintendências Regionais de Regularização Ambiental - SUPRAM em 

Junho de 2008, a LI foi concedida e sem a devida comunicação ao MPF. 

O procurador, Dr. Lauro Coelho Júnior, afirmou não ter sido comunicado 

oficialmente da LI, registando no Procedimento Administrativo nº 122.000.000.553/2006-43, 

do Ministério Público Federal e na Procuradoria da República no Município de Governador 

Valadares, que a concessão da Licença foi intempestiva, uma vez que era de conhecimento de 

todos os envolvidos que o INCRA-MG já estava acompanhando e realizando estudos 

referentes á Comunidade (MARQUES, 2012). Segundo o MPF, era evidente que, sem esse 

trabalho, não era possível avaliar adequadamente os impactos socioambientais que sofreria a 

Comunidade Marques. 

Após a concessão da LI, o MPF sugeriu uma nova rodada de negociação junto a 

Queiroz Galvão, procurando acordar medidas de mitigação e compensação que garantissem o 

                                                             
13 

Procurador da República que exerceu um papel de grande importância no conflito gerado entre a Queiroz 

Galvão e moradores da Comunidade Marques. 
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menor impacto sobre o grupo quilombola Marques. Como não foi possível a assinatura de um 

acordo, a questão prosseguiu seu trâmite jurídico e o MPF ingressou com uma ação pedindo a 

suspensão da LI. Caso contrário a Comunidade Quilombola teria seus direitos constitucionais 

violados. Ainda em 2008, a LI foi suspensa e suas obras embargadas. No final de 2009 

reiniciaram-se as conversas entre MPF, Queiroz Galvão e Comunidade Quilombola Marques 

no sentido de se propor um Termo de Compromisso de Conduta (TCC).  

Em 01 de Junho 2010 foi assinado o TCC entre o Ministério Público Federal/ 

Ministério Público Estadual e a Construtora Queiroz Galvão, em função do impacto do 

empreendimento PCH-Mucuri sobre o território tradicional da Comunidade Quilombola 

Marques, estipulando diversas compensações a serem implementadas em vista do impacto ao 

território dos Marques. 

A assinatura do Termo de Compromisso de Conduta se deu em função da Ação 

Civil Pública (processo judicial 20.083.813.003.352-6) movida pelo Ministério Público 

Federal de Governador Valadares, que suspendeu a licença de Instalação da PCH-Mucuri. O 

MPF considerou que o processo de licenciamento ambiental apresentava vícios, 

particularmente por avaliar inadequadamente os impactos socioambientais para a Comunidade 

Quilombola de Marques (NASCIMENTO, 2011). 

Nesta ação civil o então procurador da República, Dr. Lauro Coelho Júnior 

argumentou que não estava discutindo a existência ou não de condicionantes que visem à 

mitigação dos impactos causados sobre a comunidade de Marques. O que se discutia era a 

própria ausência de pressupostos para se avaliar a adequação dessas condicionantes. Em 

outras palavras, era impossível avaliar se determinadas condicionantes ambientais estavam 

sendo adequadas, quando nem mesmo conhecia a extensão do impacto direto que seria 

causado sobre a comunidade, uma vez que ainda não havia definição de seu território. 

O TCC foi uma grande vitória para a Comunidade Quilombola Marques, uma vez 

que a compromissária, a Queiroz Galvão, reconheceu de acordo com os estudos 

antropológicos elaborados pelo NUQ/UFMG, que os Marques constituíam uma comunidade 

remanescente de quilombo e, como tal, merecedora de tratamento em separado durante toda a 

tramitação do procedimento de licenciamento ambiental. Além disso a compromissária 

reconheceu que sua atividade acarretaria alterações significativas no modo de vida da 

Comunidade, conforme especificado no parágrafo segundo do TCC. 

O termo de compromisso e conduta assumiu regular as tratativas relacionadas ás 

medidas compensatórias, individuais e coletivas, destinadas à comunidade quilombola, sem 
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prejuízo dos termos e condicionantes estabelecidos nos procedimentos de licenciamento 

ambiental.  

É importante ressaltar que na Comunidade Quilombola Marques, ninguém tinha 

interesse de sair de suas terras de origem, conforme expressado nas entrevistas realizadas 

como instrumento deste estudo. A mudança foi necessária em vista do impacto da PCH-

Mucuri sobre o território da comunidade, o que ficaria parcialmente alagado, razão pela qual a 

comunidade acordou a construção de novas casas, para as quais se mudaram em 2012. A 

mudança, é claro, não se deu sem tristeza. 

Ao realizar o deslocamento compulsório de uma comunidade quilombola, o que 

está sendo feito é o realocamento de um modo apropriado da paisagem muito singular. A terra 

atingida, que para o empreendedor pode ser avaliada monetariamente a partir de suas 

dimensões, características e benfeitorias nela construídas, para o atingido, apresenta um 

caráter distinto. A terra é patrimônio. Bem por si só, sem implicações de benfeitorias a serem 

construídas. A terra é a mãe que permite a manutenção e reprodução do grupo (MARQUES; 

SAMPAIO; MALÁQUIAS, 2010). 

De um modo geral a Construtora Queiroz Galvão se esforçou para cumprir o 

acordo, ainda que com muitos atrasos no cronograma. As residências foram construídas em 

padrão construtivo para atender ao TCC, cujo projeto foi definido de comum acordo com a 

comunidade e suas famílias beneficiadas. O novo assentamento foi dotado também de um 

Centro Comunitário, saneamento básico, realocação das roças de milho e mandioca, 

melhorias na infraestrutura para a agricultura, a pecuária leiteira. A comunidade participou 

ativamente de todo o processo, opinando sobre a qualidade do serviço prestado, sobre a mão 

de obra contratada, sobre o local para instalação de casas e outras estruturas.  

Atualmente existe na Comunidade Quilombola Marques nove famílias, pertencem 

a terceira, quarta e quinta geração do fundador, Marcos de Souza Franco, perfazendo um total 

de aproximadamente 24 pessoas entre adolescentes, adultos e idosos de ambos os sexos que 

assumiram o pleito quilombola. 

Há que se revelar o fato de que há ali uma mobilidade populacional. Vários 

membros dessas famílias, por contingências de acesso ao trabalho, muitas vezes têm de deixar 

o lugar onde vivem. Porém quando não conseguem ou perdem o trabalho, ou fica difícil de 

viver no lugar para onde se deslocaram, há sempre a possibilidade do retorno, garantidos pelo 

laço com os familiares, ou seja, o acolhimento da família. 
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3.3 Algumas considerações sobre a Psicologia Sócio Histórica 

 

A Psicologia Sócio Histórica desenvolveu no cenário do inicio do século XX em 

meio a várias lacunas que nele se apresentavam referentes às contradições do humano: 

interno/externo; psíquico/orgânico; comportamento/vivências subjetivas; natural/social;  

autonomia/determinação (BOCK, 2001). 

A Revolução Russa de 1917 suscitou, na nascente União Soviética, a necessidade 

de responder a demandas concretas de um período pós-revolucionário, que buscava 

abordagens que subsidiassem a organização de uma nova sociedade. Vigotski considerava 

insatisfatórias as concepções e análises sobre o psiquismo humano que vigoravam neste 

período. Afirmava que essas concepções se dividiam em “um ramo” com características de 

“ciência natural” que poderia explicar os processos elementares sensoriais e reflexos, e outro 

com características de “ciência mental, que descreveria as propriedades emergentes dos 

processos psicológicos superiores” (COLE; SCRIBNER, 1989, p.9), e assim se propõe 

elaborar psicologia que superasse esses aportes que traduziam uma visão individualista e 

pragmática do mundo, sociedade e educação e que negava o ser humano como sujeito sócio 

histórico (MURTA, 2008). 

De acordo com Cole e Scribner (1989), Vigotski se propôs à tarefa de criar uma 

teoria que superasse as concepções e análises do psiquismo existentes na sua época e 

encontrou na teoria marxista os fundamentos para tal, ou seja, na concepção de que é na vida 

material e em sociedade, que se encontra a gênese do desenvolvimento humano, processo este 

mediado por instrumentos produzidos na e pela atividade. 

Vigotski associou-se a dois colegas, Luria e Leontiev, e com eles fundou uma 

nova psicologia, ou seja, uma nova forma de abordar os fenômenos psicológicos. Publicou 

muitos artigos e obras que serviram como base para o surgimento da Psicologia Sócio 

Histórica aqui no Brasil. Essa nova psicologia proposta por Vigotiski, trata o fenômeno 

psicológico como registro que o homem faz da realidade e das experiências vividas, de modo 

a não dissociá-lo do mundo social e cultural, no qual o homem se insere e no qual encontra 

todas as suas possibilidades e limites.  

Segundo Murta (2008), apoiada em Vigotski, para esta corrente de pensamento há 

um mundo material que antecede a existência humana; este mundo, porém, uma vez 

conhecido/transformado pela ação humana, deixa de ser natureza em si para se transformar 

em natureza subjetivada, significada e, portanto, cognoscível.   
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Esta Psicologia, fundamentada no pensamento e método dialéticos, inaugurada 

por Vigotski, é uma alternativa proposta exatamente a partir da crítica à dicotomia entre 

objetividade e subjetividade, ao mesmo tempo em que considera a historicidade como 

característica fundamental de todas as coisas (GONÇALVES, 2001a). 

Segundo Freitas (2002) na concepção sócio histórica, os indivíduos são vistos 

como históricos, datados, concretos, marcados por uma cultura, como criadores de ideias e 

consciência que, ao produzirem e reproduzirem dialeticamente a realidade social são ao 

mesmo tempo, produzidos e reproduzidos por ela. 

De acordo com Marx, mudanças históricas na sociedade e na vida material 

produzem mudanças na "natureza humana" (COLE; SCRIBNER, 1989). Nessa perspectiva, 

Vigotski ocupou-se com a construção de uma psicologia que concebe o homem em sua 

totalidade, “articulando dialeticamente os aspectos internos com os externos”, na relação com 

a sociedade na qual se insere; e de um método capaz de apreendê-lo “como unidade de corpo 

e mente ser biológico e ser social, membro da espécie humana e participante do processo 

histórico” (FREITAS, 2002, p.21). É importante ressaltar que totalidade, neste estudo, é 

compreendida não apenas como a soma das partes, mas como processo, movimento 

contraditório e síntese de muitas determinações. 

 

A lei do movimento universal concebe a essência da realidade como a transformação 

e a modificação, envolvendo dois movimentos: um interno aos fatos e fenômenos, 

que provém deles mesmos, e um externo, que os envolve. Esses dois movimentos 

são inseparáveis, devendo o conhecimento não apenas reconhecer, mas apreender 

esse processo (KAHHALE; ROSA, 2009, p. 29-30). 

 

Neste sentido o ser está em transformação constante e ser implica necessariamente 

deixar de ser. Isso permite dizer que razão e realidade, enquanto contrários, se opõem, mas 

formando uma unidade (GONÇALVES, 2001b). 

Segundo Bock (1999), na ideia de “natureza humana” tem-se um homem com 

uma essência universal e abstrata, apriorística, geral e a-histórica. Na ideia de condição 

humana  

 

[...] nada está aprioristicamente concebido. Não há nada em termos de habilidade, 

faculdade, valores, aptidões ou tendências que nasçam como ser humano. As 

condições biológicas hereditárias do homem são a sustentação de um 

desenvolvimento sócio histórico, que lhe permitirá habilidades, aptidões, valores e 

tendências historicamente conquistadas pela humanidade e que se encontram 

condensados nas formas culturais desenvolvidas pelos homens em sociedade. [...] “a 

condição do homem estaria dada por dois elementos: o homem constrói as formas de 

satisfação de suas necessidades e faz isso com os outros homens” (BOCK, 1999. p. 

28). 
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Para Aguiar e Ozella (2013) esta perspectiva possibilita uma concepção de 

homem constituído numa relação dialética com o social e com a história, o que o torna, ao 

mesmo tempo, único, singular e histórico. Um homem que, por se constituir na e pela 

atividade, e produzir sua forma humana de existência, revela - em todas as suas expressões – a 

historicidade social, a ideologia, as relações sociais e o modo de produção. Esse mesmo 

homem expressa a sua singularidade, o novo que é capaz de produzir os significados sociais e 

os sentidos subjetivos.  

Bock (2001) também define as concepções que estão atreladas a esta vertente da 

Psicologia. O homem é concebido como ativo, social e histórico. A sociedade é vista como 

produção histórica dos homens que, através do trabalho, produzem sua vida material. As 

ideias são compreendidas como representações da realidade material. A realidade material 

concebida como fundada em contradições que se expressam nas ideias. E a história é 

entendida como o movimento contraditório constante do fazer humano, no qual, a partir da 

base material, deve ser compreendida toda a produção de ideias, incluindo as ciências e, 

portanto a psicologia. 

Freitas (2002) ao destacar a dialeticidade intrínseca à concepção de homem na 

psicologia de Vigostki, aponta que a mesma, no âmbito da pesquisa científica, significa uma 

abordagem metodológica que compreende qualquer fenômeno humano em constante 

movimento e em relação dialética. A hipótese fundamental da dialética é de que não existe 

nada eterno, fixo e imutável (AGUIAR; OZELLA, 2006). 

Conhecer um dado fenômeno na perspectiva da Psicologia Sócio Histórica 

implica, antes de tudo, em situá-lo em um momento histórico, no conhecimento e análise de 

suas determinações, de sua gênese e de sua processualidade e contradições. Este 

conhecimento deve oferecer meios de transformação da realidade gerando uma práxis 

transformadora (MURTA, 2008). Portanto, na abordagem teórico-metodológica da Psicologia 

Sócio Histórica, são adotadas categorias de análise que se fundam no materialismo histórico e 

dialético e que são intrínsecas aos seus pressupostos. 

Desta forma, a fim de dar prosseguimento a essa pesquisa faz-se necessário 

apresentar e compreender as categorias que nortearão nossas análises e nossas reflexões 

acerca dos sentidos e significados quanto a identidade da Comunidade Quilombola Marques. 

Vale ressaltar que a Psicologia Sócio Histórica elege para si muitas outras 

categorias tais como, atividade, pensamento, linguagem, consciência, subjetividade etc. Para 

embasar nosso estudo  elegermos  identidade, sentidos e significados (significações).   
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Ressalta-se também que todas essas categorias são constitutivas dos fenômenos humanos, não 

existindo umas sem as outras, portanto, a separação e destaque são meramente didáticos. 

 

3.3.1 Destacando algumas categorias da Psicologia Sócio Histórica 

 

No contexto da Psicologia Sócio Histórica, as categorias se apresentam como 

aspectos do fenômeno, “constituídos a partir do estudo do processo, do movimento, da 

gênese” do mesmo. Sendo assim:  

as categorias são compreendidas como aspectos do objeto de estudo que, embora o 

delimitem, o recortem, 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 (GONÇALVES, 2003, p. 62). 

 

As categorias de análise, portanto, “devem dar conta de explicitar, descrever e 

explicar o fenômeno estudado”, considerá-lo, dialeticamente, na sua forma processual e no 

seu conteúdo histórico (AGUIAR, 2001b, p. 95). Entender dialeticamente uma dada questão 

significa 

 
[...] apreender o movimento dos fenômenos, compreendendo-os com fatos sociais 

concretos, síntese de múltiplas determinações e, nesse sentido, como realidades 

históricas que podem ser transformadas pela ação humana e por isto podem 

transformar o imediato em mediado; apanhar a totalidade do concreto em suas 

múltiplas determinações e articular essência/aparência, parte/todo, 

singular/universal, e passado e presente, compreendendo a sociedade como um 

movimento de vir a ser (MEIRA, 2007; p.36). 

 

O modo como Marx (1978, 1857) propõe para o conhecimento das “categorias” 

que constituem o objeto, para que a partir delas se produza o conhecimento, trata-se de um 

modo de pensar que a partir da imediaticidade do objeto, desvela seu processo de 

constituição, por meio da abstração e de aproximações sucessivas da essência deste (SILVA, 

2006). Em outras palavras as categorias permitem 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.  

Portanto, categorias são entendidas como abstrações que se constituem a partir da 

realidade e que orientam a investigação de processos, procurando apreender as múltiplas 

determinações dos fenômenos e seus nexos, relações contraditórias, que não se manifestam 

diretamente.  Sendo assim as categorias de análise “[...] cumprem a função de auxiliar a 

desvendar os fenômenos [...]” (KAHHALE; ROSA, 2009, p.26). 
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Para Gonçalves (2003), trabalhar com categoria é delimitar um campo de 

investigação.  Desta forma, neste estudo, abordamos as categorias sentidos, significados e 

identidade. Buscaremos entendê-las como processo, como fenômenos do psiquismo, 

buscando desvelar as mediações que as constituem. Considerar estas mediações significa, 

então, considerar o processo enquanto tal. Significa também considerá-lo, dialeticamente, na 

sua forma processual e no seu conteúdo histórico. 

Como dito anteriormente, é importante ressaltar que apesar de optarmos por trazer 

essas categorias separadas na revisão feita nessa dissertação, elas não podem ser 

compreendidas descoladas uma das outras. Estão interligadas, em um constante movimento 

dialético. 

Comecemos, então por tecer algumas considerações acerca das categorias sentidos 

e significados. 

 

3.3.2 Sentido e Significado (significações) 

 

De acordo com Aguiar et al. (2009, p.60), as categorias sentido e significado são 

tempos do processo de construção do real e do sujeito, “na medida em que objetividade e 

subjetividade são também âmbitos de um mesmo processo, o de transformação do mundo e 

constituição dos humanos”. Desta forma, não poderão ser considerados separados e, assim, 

apreendidos dicotomicamente, apesar de serem diferentes, essas duas categorias, não podem 

ser compreendidas descoladas uma da outra, pois uma não é sem a outra (AGUIAR; 

OZELLA, 2006, p.226). 

Vigotiski (2001) afirma que a palavra representa uma unidade viva de som e 

significado e contém, na forma mais simples, todas as propriedades básicas do conjunto do 

pensamento discursivo, e desta forma, não pode ser estudada de maneira fracionada - som e 

significado. Portanto, neste contexto, podemos afirmar que somente investido de algum 

significado o som torna-se fala humana, ou seja, o “significado isolado do aspecto sonoro da 

palavra seria mera representação, ou puro ato do pensamento” (VIGOTISKI, 2010, p.9).  

Segundo Oliveira (2002), é no significado da palavra que se encontra a unidade 

das duas funções básicas da linguagem, ou seja, as trocas sociais e o pensamento 

generalizante. A autora ainda afirma que é o significado que vai propiciar a mediação 

simbólica entre o indivíduo e o mundo real constituindo-se no filtro através do qual o 

indivíduo é capaz de compreender o mundo e agir sobre ele. 
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Aguiar et al. (2009, p.61), baseados também em Vigotski afirmam que “o 

significado, no campo semântico, corresponde às relações que a palavra pode conter; já no 

campo psicológico, é uma generalização, um conceito”. Desta forma, o significado, para 

Vigotski, é uma construção social, de origem convencional, relativamente estável e o 

indivíduo, ao nascer, já encontra um sistema de significações pronto, elaborado 

historicamente e, portanto, as mudanças individuais têm origem na sociedade, na cultura, 

mediada pela linguagem (AGUIAR 2001, p. 105). 

Os significados, portanto são produções históricas e sociais que permitem a 

comunicação e socialização das experiências, são mais estáveis e dicionarizados, dizem 

respeito a conteúdos instituídos e mais fixos, são compartilhados socialmente. No entanto, 

Machado (2009) apoiada em Vigotski, salienta que, apesar de se apresentarem mais fixos que 

os sentidos, os significados das palavras também se desenvolvem e se transformam, uma vez 

que são construídos ao longo da história da humanidade, com base nas relações dos 

indivíduos com o mundo social em que vivem. A ideia de transformação dos significados das 

palavras segundo Murta (2008) está estreitamente relacionada a um outro aspecto, isto é, dos 

sentidos que estas palavras adquirem para os indivíduos em particular. Podemos compreender 

então, que o significado é social, cultural e histórico, podendo variar face aos valores e 

necessidades dos grupos sociais. 

Vigotski (2001, p. 464), apoiando-se em Paulham, apresenta a diferença entre o 

significado e os sentidos das palavras. Segundo Vigotski, “Paulham mostrou que o sentido de 

uma palavra é a soma de todos os fatos psicológicos que ela desperta em nossa consciência”. 

Assim, o sentido, para Vigotski, é sempre uma formação dinâmica, fluida, complexa, que tem 

várias zonas de estabilidade variada, sendo o significado apenas uma entre elas. 

O autor também chama a atenção para o fato de que o sentido de uma palavra 

pode variar dependendo do contexto no qual está sendo utilizada, ou seja, o sentido de uma 

palavra é variável. Esta possibilidade de variação confere à palavra um enriquecimento a 

partir do contexto no qual está sendo utilizada. 

Aguiar (2001, p. 105), salienta que o sentido das palavras se constitui a partir do 

confronto entre os significados sociais vigentes e a vivência de cada sujeito particular. 

Afirma, ainda, que as expressões produzidas pelos sujeitos, o novo que ele é capaz de colocar 

no social, referem-se aos sentidos que ele produz, aos sentidos por ele construídos a partir da 

relação dialética com o social e a história. 

De acordo com Neves (1989, p. 52) o sentido é construído na dialética indivíduo 

meio, no qual tem uma dinâmica própria através da qual “representa” a realidade ao 
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indivíduo, dando a esta realidade um sentido próprio, que desta forma revela a singularidade 

do sujeito.  Ainda de acordo com esta autora, o sentido, como conteúdo psicológico 

fundamental, vincula os significados com a realidade vivida pelo sujeito, com seus motivos. 

Vigotski (2001), nos alerta para o fato de que, para entendermos o discurso do 

outro é necessário entender seu pensamento e ter a compreensão do motivo que o levou a 

emitir tal discurso. De igual maneira, na análise psicológica de qualquer enunciado só 

chegamos ao fim quando descobrimos esse plano interior último e mais encoberto do 

pensamento verbal: a sua motivação. 

Para Aguiar e Ozella (2006, p 228), a apreensão dos sentidos não significa 

alcançar uma resposta única, coerente, definida e completa, mas sim, alcançar expressões do 

sujeito que muitas vezes se apresentam de forma contraditória, parcial, pois são resultados das 

vivências do sujeito e estas, são muito mais ricas e complexas do que parecem. Assim, o 

sentido, “não se revela facilmente, não está na aparência; muitas vezes, o próprio sujeito o 

desconhece, não se apropria da totalidade de suas vivências, não as articulam”. 

Reafirmando o caráter dialético da relação sentido e significado (significações), 

retomamos o aspecto singular que os significados adquirem para cada indivíduo. Ao falar de 

singularidade, falamos do modo complexo e único de cada sujeito atuar no mundo objetivo; o 

modo como apreende cada fenômeno (universal), em contexto social e histórico (particular). 

Assim, tratar de sentidos é tratar de subjetividade.  

González Rey (2005, p. 19), define subjetividade como “um sistema complexo 

capaz de expressar através dos sentidos subjetivos a diversidade de aspectos objetivos da vida 

social que concorrem em sua formação”. A noção de subjetividade como sistema, para este 

autor, firma-se na ideia de transcender a fragmentação de correntes psicológicas que optam 

por apenas descrever comportamentos concretos distintos e específicos de atividades 

humanas, abdicando à sua diversidade e complexidade. Reafirma também, em seu conceito de 

sentido subjetivo, a emoção e a afetividade, imbricadas nesse processo de constituição
 14.

 Para 

este autor, a subjetividade desdobra-se e desenvolve no interior do universo de realidades e de 

processos objetivos que caracterizam a organização social. 

De acordo com os pressupostos acima explicitados, o sujeito é percebido em sua 

singularidade e situado em sua relação com o contexto histórico social. Sendo assim o homem 

traz consigo toda a bagagem histórica construída na comunidade em que está inserido. Assim, 

procuramos, nesta pesquisa, buscar o processo de constituição dos sentidos e significados 

                                                             
14 

Para maior aprofundamento da categoria subjetividade, ver REY, 2005; MOLON, 2011.   



40 
 

(significações) atribuídos à constituição da identidade dos moradores da Comunidade 

Marques. 

 

3.3.3 Identidade  

 

Com o intuito de fazermos algumas considerações acerca da categoria identidade, 

nos reportaremos a Ciampa
15

.
 
Assim sendo, esclarecemos que estamos adotando para o nosso 

estudo a categoria “identidade” na perspectiva de Ciampa, ou seja, como transformação 

constante, como bem diz o próprio autor: identidade é movimento, é desenvolvimento do 

concreto. Identidade é metamorfose que atende à emancipação (CIAMPA, 2012, p.74). 

Para o autor quando surge a pergunta “Quem sou eu?”, podemos dizer que 

estamos pesquisando nossa identidade e ele nos alerta para o fato de a resposta para quem 

somos se configurar em um problema digno de uma pesquisa científica, não só pela 

dificuldade, mas também pela importância que esta questão apresenta. Afinal de contas, em 

praticamente todas as situações da vida cotidiana, a questão da identidade aparece, de uma 

forma ou de outra (CIAMPA, 2012).  

Por diversas vezes nos defrontamos com a necessidade de responder ao 

questionamento de quem somos. No entanto, a repetição da resposta dada não assegura 

certezas sobre seu conteúdo. Por ser empregado de forma popular, o conceito atribuído ao 

termo identidade é muito complexo e variado, tornando um nome tão definitivo, sujeito a 

inúmeras variações (JACQUES, 1998). 

Ao teorizar acerca da Identidade, Ciampa vai nos apresentando suas várias 

dimensões, chegando à Identidade como Metamorfose que atende à emancipação, e 

desvendando a ideologia da não transformação do ser humano como condição para a não 

transformação da sociedade (LANE, 2008). Isto posto, para melhor entendermos este 

processo apontamos algumas questões teóricas da abordagem de Ciampa (2005).  

Primeiramente o autor nos explica que a não ser em casos excepcionais, o 

primeiro grupo social do qual fazemos parte é a família, exatamente quem nos dá nosso nome. 

Nosso primeiro nome (prenome) nos diferencia de nossos familiares, enquanto o último 

(sobrenome) nos iguala a eles.  Desta forma igualdade e diferença consistem em uma primeira 

noção de identidade (CIAMPA, 2012, p.63).   

                                                             
15 Antônio da Costa Ciampa é doutor em Psicologia Social, desde 1986, cujo foco de investigação e reflexão tem 

sido sempre a relação indivíduo-sociedade; daí o interesse em estudar identidade (Fonte: parte “Sobre o autor” 

do livro “A estória do Severino e a História de Severina: um ensaio de psicologia social” (2008), que se constitui 

na tese de doutorado do autor). 
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Outra questão apontada por Ciampa diz respeito à articulação entre subjetividade 

e objetividade, haja visto que o processo de identificação do ser humano acontece quando ele 

interioriza valores, normas e papeis sociais nas relações com os outros e exterioriza essas 

características, ou seja, esse processo requer uma unidade entre a subjetividade e a 

objetividade para que se torne um ser único. Para Ciampa, o conhecimento de nós mesmos 

nos é dado pelo reconhecimento recíproco dos indivíduos identificados através de um 

determinado grupo social que existe objetivamente, com sua história, suas tradições, suas 

normas e seus interesses, mas os componentes deste grupo podem não se identificar como 

membros dele e nem se reconhecerem reciprocamente. No entanto, mesmo que haja 

identificação com o grupo social, que no decorrer das nossas vidas fazemos parte, cada ser 

humano se constitui como singular (LANE, 2008).  

Ciampa (2012. p.61) não nos fala das pessoas como se elas fossem de uma 

determinada forma e não se modificassem, pelo contrário, segundo o autor, podemos imaginar 

as mais diversas combinações, para configurar uma identidade como uma “totalidade”. Nas 

suas palavras: 

 

Então, eu - como qualquer ser humano - participo de uma substância humana, que se 

realiza como história e como sociedade, nunca como indivíduo isolado, sempre 

como humanidade. Nesse sentido, embora não toda ela, eu contenho uma infinitude 

de humanidade (o que me faz uma totalidade), que se realiza materialmente de 

forma contingente ao tempo e ao espaço (físicos e sociais), de tal modo que cada 

instante de minha existência como indivíduo é um momento de minha concretização 

(o que me torna parte daquela totalidade), em que sou negado (como totalidade), 

sendo determinado (como parte); assim, eu existo como negação de mim-mesmo, ao 

mesmo tempo que o que estou-sendo sou eu-mesmo (CIAMPA, 2012, p.68). 

 

O que podemos concluir com as palavras acima é que, em Ciampa, a categoria 

identidade ganha um conceito dialético, em que a mesma é vista como “uma totalidade 

contraditória, múltipla e mutável, no entanto, una”, caracterizando-se como um vir-a-ser 

sempre inacabado. 

Neste contexto, podemos entender então que as identidades não são estáveis e 

nem únicas, o sujeito pode ser composto de várias identidades, estas podem inclusive ser 

contraditórias. As identidades estão em constante transformação e construção pelos sujeitos, 

formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos identificados 

nos sistemas culturais que nos rodeiam (HALL, 2005). Assim o sujeito assume identidades 

diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” 

coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de 

tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas (idem, p.13). 
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Desse modo, a identidade é entendida como processo complexo e dinâmico que 

faz Ciampa (2005) defender a tese de que a identidade é um processo de metamorfose que 

tende à emancipação. Nessa concepção, a identidade é considerada como uma transformação, 

que ocorre quando o ser humano se torna ser consciente e se expressa pelo agir, na procura de 

libertar-se da mesmice, como o mesmo autor explica no significado que atribui à condição de 

Severino
16

, a suas novas identidades: “O que me fez retirar não foi grande cobiça. O que 

apenas busquei foi defender minha vida de tal velhice que chega antes de se inteirar trinta” 

(idem, p.27).  Neste trecho do poema “Morte e Vida Severina”, é como se Severino explicasse 

porque o lavrador transformou-se em retirante. De acordo com Ciampa (2005) ele tinha 

consciência do que certamente lhe sucederia se mantivesse sua anterior identidade.  

Neste sentido Severino migrou como forma de buscar a verdadeira via, através da 

qual pensava encontrar e defender a vida, tinha consciência que se permanecesse na sua “serra 

magra”, morreria antes dos trinta anos. Assim ele recusava a se identificar com essa 

alternativa que lhe era oferecida e buscava no migrar, encontrar condições que lhe permitia 

ser outro. No entanto o que ouve de outras pessoas (os coveiros) dá um novo significado a sua 

ação de migrar, não mais encontrar a vida e sim tornar-se moribundo: “Severino na terra 

magra e ossuda. Severino, retirante na viagem que fazia. Severino moribundo na chegada ao 

Recife”, na visão do coveiro ao chegar em Recife Severino não teria onde trabalhar e muito 

menos onde morar. 

Segundo Poutignat e Streiff-fernart (1998) as identidades podem ser modificadas 

de acordo com a situação em que o sujeito se encontra, de acordo com as situações nas quais 

ele se localiza e as pessoas com quem interage, um indivíduo poderá assumir uma ou outra 

das identidades que lhes são disponíveis, pois o contexto particular no qual ele se encontra 

determina as identidades e as fidelidades apropriadas num dado momento. Fato que ocorreu 

com os moradores da comunidade Marques que quando viram ameaçados pela construção da 

PCH- Mucuri em seu território de origem, buscaram na luta pelo autorreconhecimento como 

quilombolas, uma possibilidade de transformação e emancipação, passando de ser 

considerados como um núcleo familiar rural, vistos como os mais “fracos” pela construtora 

Queiroz Galvão e pelos grandes fazendeiros, para uma Comunidade Quilombola, sujeitos de 

direitos. 

 

 

                                                             
16 

Severino é o personagem ficcional do poema morte e vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, utilizado 

pelo Ciampa na sua Tese de Doutorado “A estória do Severino e a Estória da Severina”.  
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4 A TRAJETÓRIA TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

“[...] a procura de um método torna-se um dos problemas mais 

importantes de todo empreendimento para a compreensão das formas 

caracteristicamente humanas de atividade psicológica. Nesse caso, o 

método é, ao mesmo tempo, pré-requisito e produto, o instrumento e o 

resultado do estudo” 

Lev Semiónovitch Vigotski (1991, p. 46) 

 

4.1 A pesquisa 

 

Este trabalho se constitui em uma pesquisa qualitativa de campo que tem como 

objetivo levantar, analisar e desvelar os sentidos e significados (significações) atribuídos ao 

processo de constituição da identidade dos moradores da Comunidade Marques. Possui como 

pressuposto epistemológico a Psicologia Sócio Histórico. Como categorias principais 

elegeram-se sentido e significado (significações), e identidade. 

Ao fundamentarmos nos pressupostos da Psicologia Sócio Histórica, empreende o 

desafio de estudar os fenômenos em seu processo vivo, em seu movimento histórico, 

acolhendo, porém não nos submetendo, apenas ao seu aspecto fenotípico, aparente, imediato, 

como nos indica Vigotski (1989). 

Vigotski (1994) ao buscar superar a fórmula estímulo-resposta utilizada na 

psicologia para o entendimento das funções psicológicas superiores propõe três princípios 

metodológicos. O primeiro deles propõe analisar processos e não objetos, ou seja, os 

fenômenos humanos devem ser estudados em seu processo de transformação e mudança, 

portanto, em seu aspecto histórico. Desta forma ele aponta que a preocupação do pesquisador 

deve incidir sobre o processo em observação e não sobre seu produto ou objetos (FREITAS, 

2002). 

No segundo princípio Vigostki (1994) ressalta que a mera descrição de fatos não 

revela as relações dinâmico-causais reais subjacentes aos fenômenos e propõe, então, 

conservar a concretude dos fenômenos estudados sem, contudo, ficar na mera descrição 

avançando, pois, para a explicação, portanto, os fenômenos devem ser explicados com base na 

sua gênese. O mesmo autor classifica essas abordagens como fenotípicas (descrição das 

características externas), e genotípicas (explicação de suas origens e desenvolvimento). 
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O terceiro princípio trata da questão referente ao comportamento fossilizado, que 

tendo passado por um longo processo de desenvolvimento histórico, tornam-se 

automatizados, mecanizados. Este fato dificulta a análise sobre a sua verdadeira natureza 

interna e, assim sendo, deve o pesquisador ultrapassar a aparência do fenômeno estudado e 

desvelar sua essência, ou seja, aproximar-se, o máximo possível, da síntese das suas 

determinações (Idem p.85). 

Neste contexto, a preocupação de Vigostki era encontrar métodos de estudar o 

homem como unidade de corpo e mente, ser biológico e ser social, membro da espécie 

humana e participante do processo histórico (FREITAS, 2002). 

Assim, com vistas ao alcance do objetivo citado anteriormente, explicitamos 

abaixo, sucintamente, nosso entendimento acerca do cenário, dos sujeitos e das técnicas que 

nos possibilitaram alcançar esse objeto, justificando assim a escolha realizada. 

 

4.2 Cenário da pesquisa 

 

A ideia de cenário ultrapassa a noção de “local da pesquisa”, uma vez que o 

apreendemos não apenas como espaço físico, mas abarca as relações e movimentos, ou seja, 

as particularidades do local.  

Segundo González Rey (2010, p. 83), o cenário de pesquisa se configura como “a 

fundação daquele espaço social que caracterizará o desenvolvimento da pesquisa e que será 

orientado a promover o envolvimento dos participantes na pesquisa.” Para o autor, é 

precisamente na ação de criação de tal cenário que as pessoas tomarão a decisão de participar 

da pesquisa, bem como o pesquisador ganhará confiança e se familiarizará com os 

participantes e com o contexto em que irá desenvolvê-la. Ainda segundo o mesmo autor, é 

nesta perspectiva que “a pesquisa qualitativa recupera, em todas as suas consequências, todos 

os sujeitos do processo”, incluindo o pesquisador, “o que envolve a adesão à pesquisa como 

decisão pessoal”; ou seja, toda decisão pessoal se produz com interesse pessoal, com um 

sentido envolvido na decisão.  

Neste contexto a escolha da Comunidade Quilombola Marques, cenário de estudo 

desta pesquisa se deu ao fato da minha orientadora de mestrado estar envolvida e ser 

coordenadora de um projeto de pesquisa maior nesta Comunidade, havendo, portanto, 

facilidade de acesso. E como explicado anteriormente, esta pesquisa diz respeito a um dos 

objetivos desse projeto maior. Além disso, a pesquisadora tinha interesse e desejo de realizar 
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este estudo, a fim de expandir seus conhecimentos e contribuir para o entendimento sobre 

identidade dos moradores da Comunidade Quilombola Marques. 

Como dito anteriormente a Comunidade Marques
17

 situa-se ao Norte do 

município de Carlos Chagas, distante 54 km da sede municipal. Tal Comunidade se constituiu 

em 1932 e foi reconhecida como remanescente das comunidades dos Quilombos pela 

fundação Palmares em 2005. Houve várias transformações sofridas pela comunidade em 

função da construção da Pequena Central Elétrica do Rio Mucuri (PCH-Mucuri), os 

moradores entraram em acordo e tiveram suas terras desapropriadas e foram reassentados nas 

proximidades da fazenda Santa Terezinha. Atualmente vivem na Comunidade nove famílias, 

aproximadamente vinte e cinco pessoas. 

 

4.3 Sujeitos da Pesquisa 

 

A pesquisa nas ciências humanas a partir da perspectiva Sócio Histórica implica 

“compreendê-la como uma relação entre sujeitos possibilitada pela linguagem”. Desta forma, 

considerar a pessoa investigada como sujeito implica “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” (FREITAS, 2007, p.29). Por conseguinte, o 

sujeito de pesquisa nessa perspectiva é entendido para além de mera fonte de informação, que 

além de meras perguntas e respostas, ele se coloca, traz a sua subjetividade e seus sentimentos 

para o cenário da pesquisa e permite que ocorram trocas intersubjetivas entre ele e o 

pesquisador. 

Participaram deste estudo vinte e quatro sujeitos, sendo dezenove adultos (onze do 

sexo masculino e oito do sexo feminino) e cinco adolescentes (três do sexo masculino e dois 

do sexo feminino). Foram incluídos na pesquisa sem nenhuma distinção todos aqueles que 

pertencem a Comunidade Quilombola Marques, que quiseram participar e se dispuseram 

assinar o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” como solicitado pela Resolução 

Conselho Nacional de Saúde nº 466/12 (BRASIL, 2012). 

 

 

 

 

                                                             
17 

Outras informações da Comunidade Marques foram descritas no item 3.2 
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4.4 Considerações Éticas 

 

Como informado anteriormente, essa pesquisa é parte integrante de um projeto 

maior que 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. Tal 

projeto é constituído por cinco objetivos, sendo que o desenvolvimento de cada um deles está 

sob a responsabilidade de um orientando da coordenadora. Ao final todas as informações 

serão reunidas mostrando um panorama geral sobre a realidade vivida hoje pela Comunidade 

Quilombola Marques. 

 

4.5 As Técnicas e os Instrumentos  

 

A técnica segundo Murta (2008) consiste em uma situação ou recurso que 

possibilita ao sujeito se expressar no contexto de relação que caracteriza a pesquisa, que 

permite envolver os sujeitos emocionalmente e facilita a expressão de sentidos e significados 

(significações) dos mesmos.  

Em relação aos instrumentos Ferreira (2010, p. 431) refere-se ao “objeto, em geral 

mais simples que o aparelho, que serve de agente mecânico na execução de qualquer 

trabalho”. Assim, gravadores, câmeras de vídeo, prancha de desenhos, dentre outros, são 

instrumentos utilizados para a aplicação de técnicas de pesquisa, como por exemplo, os 

gravadores que são utilizados nas entrevistas. 

No sentido de fortalecer nossos argumentos acerca da escolha das técnicas e dos 

instrumentos de apreensão de informação que utilizamos nesse estudo, nos reportamos a 

Freitas (2007), que se apropria de concepções de Bakhtin para nos dizer da importância da 

comunicação, do diálogo, como componente essencial da produção do conhecimento. Para a 

autora, somente a partir de interrogações e de trocas, portanto pelo diálogo, o estudo dos 

fenômenos humanos pode ser realizado. Mas, ainda segundo Freitas (2007, p.29-30), nossa 

aposta precisa ser no “diálogo compreendido não apenas como uma relação face a face, mas 

de forma mais ampla implicando também uma relação do texto com o contexto”. 

Segundo Vigotski (2010, p. 7), a palavra “representa uma unidade viva de som e 

significado e que, como célula viva, contém na forma mais simples todas as propriedades 

básicas do conjunto do pensamento discursivo”. Deste modo, as análises por núcleos de 

significação têm como ponto de partida o significado da palavra - mais estável e 
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compartilhado socialmente – no entendimento de que os mesmos contém mais do que 

aparentam. 

De acordo com Kramer (2007, p.64) o compromisso da pesquisa com as ciências 

humanas é o de encontrar aquilo que se perde quando o homem é transformado em objeto e as 

histórias das pessoas são esquecidas. Daí a importância da adoção de perspectivas que 

permitam aos pesquisadores perceber as pessoas se reconstituindo como sujeitos; 

reconstituindo nesse processo sua cultura e história. 

Após estas considerações, passemos às técnicas utilizadas nessa pesquisa. 

 

4.6 Entrevistas 

 

De acordo com Freitas (2007, p.37) “a entrevista no âmbito da pesquisa 

qualitativa, de cunho Sócio Histórico, tem a particularidade de ser compreendida como uma 

produção de linguagem”, em outras palavras, acontece entre duas ou mais pessoas, 

entrevistador e entrevistado(s), numa situação de interação verbal e tem como objetivo a 

mútua compreensão. 

Segundo Murta (2008) uma das principais características da pesquisa baseada na 

epistemologia qualitativa é a qualidade das informações produzidas sobre o fenômeno 

estudado. Assim sendo, é necessário ultrapassar a velha fórmula “perguntas e respostas”, e 

estabelecer um vínculo, entre pesquisador e sujeito pesquisado, que possibilite uma verdadeira 

comunicação entre ambos; este vínculo permite o aflorar dos estados emocionais constituintes 

da subjetividade do sujeito pesquisado, fato este de extrema importância para a apreensão do 

contexto em que se dá a produção das ideias e, assim, dos sentidos e significados 

(significações) produzidos acerca da realidade vivida. 

Neste sentido, buscamos nas entrevistas adotar os elementos constitutivos dos 

sistemas conversacionais, os quais permitem ao pesquisador deslocar-se do lugar central das 

perguntas para integrar-se em uma dinâmica de conversação que, segundo González Rey 

(2010, p.45) “toma diversas formas e que é responsável pela produção de um tecido de 

informação que implique, com naturalidade e autenticidade, os participantes”. Desta forma 

Pereira (2003, p. 284), afirma que “não basta apenas entrevistar, mas [...] permitir que nesses 

diálogos haja uma via permanente de contínuo processo de produção de saber, sentir e fazer”. 

Para Mazzotti e Gewandsznajder (2002, p.168), as entrevistas se distinguem pelo 

grau de controle exercido pelo entrevistador sobre os diálogos estabelecidos. Neste estudo, 

adotamos como técnica para proceder à investigação a entrevista semiestruturadas recorrente. 
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4.6.1 Entrevistas Semiestruturadas 

 

Segundo Hopf (1989, p.89-106), citado por Murta (2008), o debate sobre a 

utilização das entrevistas semiestruturadas como recurso metodológico utilizado em pesquisas 

que têm como base a epistemologia qualitativa tem atraído o interesse de vários 

pesquisadores. Para o autor tal interesse está ligado à probabilidade de que os pontos de vista 

dos sujeitos entrevistados sejam mais bem expressos em uma situação de entrevista, com um 

planejamento relativamente mais aberto, que em uma entrevista padronizada ou em um 

questionário.  

 

4.6.2 Entrevista Centralizada e/ou Temática 

 

Segundo Minayo (2010), as entrevistas podem ser consideradas conversas com 

finalidade. Segundo essa autora, as entrevistas são focalizadas (ou centralizadas), quando se 

destinam a esclarecer apenas um determinado problema. 

A entrevista centralizada é utilizada quando se quer produzir informações com 

relação a um determinado problema, também quando se deseja aprofundar na compreensão do 

fenômeno de estudo focalizando a opinião do entrevistado em relação ao problema específico 

em torno do qual a entrevista se centraliza. Desta forma, este tipo de entrevista é orientado por 

um roteiro precedente que guia o desenvolvimento da 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). 

Para Minayo (2004), o roteiro difere do sentido tradicional do questionário; ou 

seja, tem outras características, uma vez que visa à apreensão do ponto de vista dos sujeitos 

previstos nos objetivos da pesquisa. Dessa forma, é uma técnica para orientar uma “conversa 

com finalidade” que é a entrevista, e deve ser um facilitador de abertura, de ampliação e de 

aprofundamento da comunicação. 

Nessa pesquisa foi utilizado o roteiro, mas de fato, conversações foram ganhando 

caminhos distintos, definidos por cada um dos sujeitos no decorrer do processo de cada 

entrevista. Desta forma, ressalta-se que nesse estudo, o roteiro foi elaborado com o intuito de 

orientar o diálogo, mas não de engessá-lo.  É importante ressaltar que o roteiro utilizado para 

a realização das entrevistas, abordava questões referentes aos cinco objetivos do projeto maior 

(APÊNCICE A).  Sendo assim não utilizamos todas as falas das entrevistas, selecionamos os 
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trechos que abordavam questões referentes a constituição da identidade dos moradores da 

Comunidade Quilombola Marques. 

 

4.6.3 Entrevista Recorrente 

 

Segundo Aguiar e Ozella (2013), a utilização da entrevista recorrente permite que, 

a cada entrevista, após uma primeira leitura, o sujeito (informante) possa ser consultado no 

sentido de extinguir dúvidas, aprofundar colocações e reflexões, o que permite uma quase 

análise conjunta do processo utilizado pelo sujeito para a produção de sentidos e significados 

(significações). 

Para Murta (2008, p.79), a entrevista é recorrente quando, após entrevistarmos 

uma primeira vez um sujeito, retornaremos a ele “uma segunda, terceira e tantas outras vezes 

que forem necessárias, a fim de buscar mais informações sobre o tema tratado”, ideia que vai 

ao encontro das de Rey (1999, p. 84), quando afirma que a possibilidade de retornar ao 

entrevistado permite um maior aprofundamento nas questões investigadas. 

 

4.6.4 Análise Documental 

 

Mazzotti e Gewandsznajder (2002, p. 169), definem documento como qualquer 

registro escrito que possa ser usado como fonte de informação, tais como: regulamentos, atas 

de reunião, livros de frequência, relatórios, arquivos, pareceres, etc. Desta forma segundo 

Murta (2008) os documentos podem ser usados, tanto como uma técnica exploratória, como 

para checagem ou complementação dos dados obtidos por meio de outras técnicas. 

De acordo com Ludke e André (1986, p. 39), “os documentos não são apenas uma 

fonte de informação contextualizada, mas surgem num determinado contexto e fornecem 

informações sobre esse mesmo contexto”, podendo inclusive apontar contradições entre os 

objetivos explícitos e os implícitos. Ainda segundo os mesmos autores (2002, p. 28), devemos 

utilizar os documentos para situar o fenômeno estudado, explicitar suas vinculações mais 

profundas e completar as informações coletadas através de outras fontes. 

Neste contexto, utilizamos para confirmação e esclarecimento de alguns dados 

informados nas entrevistas realizadas os seguintes documentos: Certidão de 

Autorreconhecimento; Termo de Compromisso e Conduta; Relatórios da Comunidade 

Marques elaborado pela Construtora Queiroz Galvão; Escritura de Compromisso de Compra e 
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Venda de Imóvel Rural; Termo de Entrega de Obrigações; Plano de Controle Ambiental; 

Estatuto da Associação Quilombola Marques.  

 

4.6.5 Etapas e Fases dos Procedimentos Metodológicos 

 

Como já foram esclarecidas as questões conceituais, explicitamos que a 

organização processual e a investigação ocorreram da seguinte forma: 

1ª Etapa: a coordenadora do projeto maior, no ano de 2013, realizou o primeiro 

contato com a liderança da Comunidade Quilombola Marques e apresentou o seu interesse de 

realizar uma pesquisa nesta Comunidade. Após os esclarecimentos sobre a pesquisa e 

aceitação das lideranças, ocorreram os agendamentos para a 2ª etapa, sendo definido o dia, o 

horário e o local para a reunião com a Comunidade. Nessa etapa também foi realizado o 

encontro com o Secretário de Cultura e Ação Social da cidade de Carlos Chagas, a fim da 

apresentação da pesquisa e solicitação de parceria e apoio para a realização da mesma.  

Ressalta-se que naquele momento foi firmado verbalmente e de forma informal a 

disponibilidade da secretaria em apoiar a pesquisadora.  

2ª Etapa: consistiu em uma reunião com toda a Comunidade, no centro 

comunitário da mesma, que visou à apresentação da pesquisa, o convite para a participação, a 

leitura e a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para todos 

aqueles que se disporam a participar. Nesse mesmo dia foi aplicada individualmente para cada 

uma das famílias que já estavam ali presente a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar – 

EBIA que visava responder ao terceiro objetivo da pesquisa maior. 

3ª Etapa: Realização das entrevistas centralizada e recorrente com os 

participantes da pesquisa.  

A maioria das entrevistas foram realizadas pela coordenadora do projeto durante o 

ano de 2013. Ressalta-se que quase todas as entrevistas foram feitas na própria comunidade, e 

nas residências dos entrevistados, pra tanto foi necessário fazer agendamento prévio com os 

moradores, a fim de não prejudicar as atividades da comunidade, como por exemplo: o 

mutirão para limpar a terra para o plantio, a colheita do café, a confecção da farinha de 

mandioca e do beiju na tenda, dentre outras. Dessa forma, essa etapa ocorreu em várias visitas 

o que demandou bastante tempo para ser concluída.   

Há de se destacar também que duas entrevistas foram realizadas em grupo: 1- a 

entrevista do casal Delmiro e Maria Eni, por solicitação dos mesmos, uma vez que 

justificaram que os dois estavam em casa naquele momento e que “um ia podendo ajudar o 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjABahUKEwid0fD-0JPJAhXIkZAKHadYCwQ&url=http%3A%2F%2Fwww.prr4.mpf.gov.br%2FpesquisaPauloLeivas%2Findex.php%3Fpagina%3Ddhaa_ibge_escala&usg=AFQjCNGqdeUoVyYzNYJzukdOn_HJsDWqLw&sig2=A0zYVmsOMwHbcuKoZizDrA&bvm=bv.107467506,d.Y2I
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjABahUKEwid0fD-0JPJAhXIkZAKHadYCwQ&url=http%3A%2F%2Fwww.prr4.mpf.gov.br%2FpesquisaPauloLeivas%2Findex.php%3Fpagina%3Ddhaa_ibge_escala&usg=AFQjCNGqdeUoVyYzNYJzukdOn_HJsDWqLw&sig2=A0zYVmsOMwHbcuKoZizDrA&bvm=bv.107467506,d.Y2I
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outro nas respostas”. A pesquisadora então acatou o pedido do casal, mas procurou atentar-se 

para buscar de cada um, aquelas respostas que julgava particular de cada um. Por exemplo, 

quando solicitou que descrevessem o que era ser quilombola e qual sentimento isso 

despertava, ela inquiria um e depois o outro – Como é isso para você seu Delmiro? E depois 

de obter a resposta, voltava a mesma pergunta para dona Maria Eni.   

A segunda entrevista que ocorreu em grupo, também se deu por solicitação dos 

participantes, ou seja, quatro rapazes moradores da comunidade, Edson, João Batista, Lucas e 

Willian haviam agendado fazer a entrevista na cidade de Carlos Chagas uma vez que iriam a 

mesma a negócios. Foi então combinado na residência da coordenadora num mesmo dia em 

horário individual para cada um deles. Entretanto, no dia marcado, os quatro rapazes 

chegaram e perguntaram se poderia entrevista-los juntos, uma vez que isso “facilitaria a vida 

deles”. Mais uma vez a coordenadora achou por bem acatar a solicitação e proceder da mesma 

forma feita com o casal. 

Abro parêntese aqui para explicitar que ao tomar conhecimento desse fato, 

perguntei à coordenadora da pesquisa se esse procedimento não invalidaria as entrevistas, pois 

por ter ocorrido de forma coletiva, poderia ter ocorrido contaminação de um pensamento no 

outro. Obtive a seguinte resposta:  

 

“Não creio que houve contaminação, o que ocorreu, foi que estabeleceu-se um 

diálogo coletivo, onde cada um ia colocando suas ideias, as vezes complementando 

a ideia do outro e outras vezes discordando e mantendo posicionamento diferente. O 

objetivo da realização da entrevista foi alcançado e a riqueza de detalhes das 

respostas e profundidade das mesmas certamente enriqueceu a mesma e, vale 

ressaltar que ao se trabalhar com pesquisa qualitativa em campo e com sujeitos, 

muitas vezes o pesquisador se depara com imprevistos, e nesse sentido o importante 

é garantir que a técnica e instrumento escolhidos para produção das informações, 

cumpra o seu papel, mesmo que necessite naquele momento de adaptações que não 

fira a ética.” (Agnes – gravação de orientação em 15/11/2013). 

 

Nem todas as entrevistas ocorreram no ano de 2013, pois nas visitas na 

comunidade alguns moradores não se encontravam em suas residências ou disponíveis. As 

entrevistas faltantes só foram realizadas em fevereiro de 2015 em nova visita a Comunidade. 

Mas ao final foram entrevistados ao todo, vinte e quatro (24), sujeitos. É importante ressaltar 

que todas as entrevistas foram realizadas em locais que garantiram a privacidade, 

confidencialidade e salubridade dos participantes. Durante todas as entrevistas foi utilizado 

como instrumento o gravador de voz digital.  

4º Etapa: Durante o ano de 2014 as entrevistas, audiogravadas foram transcritas 

na íntegra, e como se trata de entrevista recorrente, as transcrições foram retornadas aos 
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sujeitos possibilitando a participação dos mesmos na produção das informações a serem 

utilizadas. Os sujeitos tiveram deste modo, a oportunidade de sugerir cortes, correções e 

complementações, assegurando-se a coparticipação na produção das informações analisadas. 

Importante ressaltar que o recolhimento das entrevistas não se deu num mesmo período, pois 

foi respeitado o ritmo e tempo de cada um dos sujeitos. Salienta-se também que todos 

solicitaram que o nome original fosse mantido na pesquisa. Alegaram que eles eram eles 

mesmo e não viam motivo para arranjar um nome falso. Que eles de fato eram “Fulano de tal 

da Comunidade Quilombola Marques” e que assumiam tudo o que haviam dito. Solicitaram 

também que fosse mantido toda a forma coloquial das falas, pois era assim que eles falavam e 

era assim que o povo devia conhece-los.  

Em fevereiro e julho de 2015 quando a pesquisadora estava em campo, a mesma 

retornou aos participantes, a fim de extinguir dúvidas, aprofundar colocações ou 

complementar algumas informações apontadas como pertinentes nas entrevistas para a 

realização deste estudo. Como também tirar dúvidas acerca das informações contidas nos 

documentos pesquisados. Com a finalidade de preservar as informações, neste momento 

também foi utilizado o gravador de voz digital. 

5º Etapa:  A análise documental se deu durante todo o processo de escrita da 

pesquisa, isso se deve pela importância que os documentos acerca da comunidade 

contribuíram para a compreensão da dinâmica da constituição da comunidade.  

6º Etapa: Roda de conversa com os cinco adolescentes. A mesma foi conduzida 

em julho de 2015 em parceria com outra participante do projeto maior que também tinha 

interesse em realizar uma oficina com os adolescentes. A roda de conversa foi realizada na 

própria comunidade. Primeiramente foi explicado novamente aos adolescentes que esta 

pesquisa faz parte de um projeto maior. Depois foi solicitado que todos sentassem em círculo 

e, em seguida, baseado no roteiro da entrevista, iniciou-se a roda de conversa.  

Como instrumento para a realização das mesmas, foi utilizado o gravador de voz 

digital.  
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5 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE POR MEIO DE NÚCLEOS DE SIGNIFICAÇÃO 

 

A análise teve como meta, o não contentamento com a aparência dos fatos, e sim a 

análise do sujeito. Sendo assim deve ser feita de forma que propicie a apreensão da totalidade 

que representa o sujeito, entendendo-a sempre como aberta, em movimento (AGUIAR, 2006).  

Para análise e interpretação das informações desta pesquisa, utilizamos os 

Núcleos de Significação, proposto por Aguiar e Ozella (2006; 2013). 

Estes autores apontam o caminho, através do que denominaram Núcleos de 

Significação, objetivando instrumentalizar o pesquisador que atua segundo a abordagem da 

Psicologia Sócio histórica, nos procedimentos de análise/interpretação de material qualitativo, 

visando à apreensão dos sentidos que constituem o conteúdo do discurso dos sujeitos 

informantes. 

Na perspectiva sócio histórica, as análises dos fenômenos têm caráter explicativo-

interpretativo e elege a palavra com significado como sua unidade.  Segundo Aguiar e Ozella 

(2013, p. 307), a apreensão dos sentidos não significa apreendermos uma resposta única, 

coerente, absolutamente definida, completa, mas expressões muitas vezes parciais, prenhes de 

contradições, muitas vezes não significadas pelo sujeito, mas que nos apresentam indicadores 

das formas de ser do sujeito, de processos vividos por ele.  

Para a realização do procedimento de análise e interpretação proposto pelos 

autores supracitados realizamos as seguintes etapas: seleção de pré-indicadores; indicadores e 

conteúdos temáticos; construção e análise dos Núcleos de Significação (idem). A seguir 

descrevemos cada passo: 

 

1) Seleção de pré-indicadores: 

 

Iniciamos o processo de análise com diversas leituras do material transcrito, 

destacando conteúdos das falas que foram reiterativos, que demonstram maior carga 

emocional ou ambivalências (AGUIAR e OZZELA, 2013). Esses trechos de fala são 

chamados pré-indicadores. Nessa pesquisa, pela quantidade de material produzido, os pré-

indicadores foram em grande número, o que é comum de acordo com Aguiar e Ozella (2006, 

2013). Desta forma, nessa etapa da análise não nos preocupamos com a quantidade dos 

trechos selecionados, mas com sua importância em relação ao objetivo da pesquisa, haja visto 

que segundo Aguiar, Soares e Machado ( 2015) esta etapa referente ao levantamento de pré-

indicadores consiste na identificação de palavras que já revelam indícios da forma de pensar, 
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sentir e agir do sujeito, que, como ser mediado pela história, se apropria das características de 

sua cultura e as converte em funções psicológicas. 

 

2) Construção de indicadores e conteúdos temáticos: 

 

Passada essa primeira etapa, seguimos à aglutinação dos pré-indicadores, segundo 

critérios de complementaridade, similaridade ou contraposição, formando os indicadores, em 

menor número e menor diversidade que os primeiros.  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. Isto posto, entendemos que os 

indicadores só adquirem algum significado se inseridos e articulados na totalidade dos 

conteúdos temáticos contidos nas expressões do sujeito. Desse modo, neste momento 

voltamos ao material das entrevistas e iniciamos uma primeira seleção de seus trechos que 

ilustrem e esclarecem os indicadores. Este momento, segundo Aguiar e Ozella (2013), já 

caracteriza uma fase do processo de análise que aponta um início de nuclearização. 

 

3) Organização e análise dos Núcleos de Significação: 

 

No terceiro momento, os indicadores produzidos também foram articulados e 

aglutinados, sob o critério de similaridade, complementaridade e/ou contradição, no intuito de 

constituir e organizar os núcleos de significação. Nesta etapa de análise dos núcleos, em que 

caminhamos rumo à chamada zona dos sentidos, nos focamos, mais uma vez, nas orientações 

de Aguiar e Ozella (2013, p. 311) ao afirmar que “[...] este movimento analítico interpretativo 

não deve ser restrito à fala o informante, ele deve ser articulado [...] com o contexto social, 

político e econômico, permitindo o acesso à compreensão do sujeito na sua totalidade”, 

processo no qual se amplia o processo interpretativo do investigador. Buscamos organizar 

nesta etapa os Núcleos de Significação a partir das falas de cada um dos sujeitos de pesquisa, 

procurando sintetizar as ideias principais, articulando-as, para que pudéssemos organizar uma 

síntese mais abrangente e nos aproximarmos das zonas de sentido. Portanto, os núcleos 

resultantes expressam os pontos centrais e fundamentais para entendermos os sentidos e 

significados atribuídos ao processo de constituição da identidade dos moradores da 

Comunidade Quilombola Marques.   
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A partir da construção dos núcleos de significação, configuram-se as condições 

para a realização de um momento analítico de maior profundidade e alcance. Parte-se para a 

organização intra e inter núcleos à luz das categorias da Psicologia Sócio-Histórica que vai 

revelando o movimento do sujeito e, consequentemente, a constituição e construção dos 

sentidos acerca da temática proposta.  

O procedimento de análise por meio de núcleos de significação, de uma das 

entrevistas realizadas neste estudo, encontra-se apresentado no Apêndice B. 

Uma vez descrita a trajetória metodológica o passo seguinte será a apresentação 

dos núcleos de significação elaborados. 

 

5.1 Núcleos de Significação 

 

Na elaboração dos núcleos de significação, buscamos realizar uma articulação dos 

conteúdos que permitissem maior entendimento a respeito dos sentidos e significados 

(significações) atribuídos ao processo da constituição da identidade dos moradores da 

Comunidade Quilombola Marques. Desta forma não nos prendemos a incluir falas de todos os 

moradores que participaram da pesquisa em todos os Núcleos e sim na qualidade das 

informações produzidas e a partir das quais se pretende chegar à compreensão mais ampla do 

problema delineado. 

A partir do processo de análise, elaboramos quatro (4) Núcleos de Significação: 

Núcleo de Significação I: Tornar-se quilombola: motivos e necessidades 

Núcleo de Significação II: Saudades do nosso lugar e a nova morada 

Núcleo de Significação III: As relações familiares, as formas de trabalho e as tradições 

mantidas: elementos constitutivos da identidade. 

Núcleo de Significação IV: Sou quilombola com muito orgulho 

Estes núcleos foram realizados pela aglutinação dos núcleos de significação 

individuais realizados em cada entrevista, tendo como critério a semelhança 

complementaridade e/ou contradição dos seus conteúdos, a fim de sintetizar pontos centrais 

da discussão, possibilitando uma compreensão maior das significações atribuídas pelos 

moradores da Comunidade Quilombola Marques ao processo de constituição da identidade. 
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5.1.1 Núcleo de Significação I: Tornar-se quilombola: motivos e necessidades 

 

Para entendermos melhor os motivos e as necessidades que levaram alguns 

moradores das comunidades rurais Marques I e Marques II a buscarem o reconhecimento 

como quilombolas tivemos como ponto de partida o próprio processo de identificação. 

Reportamos ao Ciampa (2012) quando afirma que um aspecto relevante da 

identidade é a questão temporal, que por vezes fica restrito a um momento originário, quando 

nos “tornamos” algo. Assim, temos uma ideia de posição posta que tanto identifica, quanto 

discrimina a presença ou ausência de certos atributos que construiriam uma identidade 

considerada atemporal. Neste contexto procuramos neste núcleo de significação discutir sobre 

a necessidade dos moradores da Comunidade Marques tornarem-se quilombola como forma 

de garantir seus direitos ao território pleiteado pela Construtora Queiroz Galvão.  

Iniciamos por esclarecer, conforme expressado nas falas das entrevistas a seguir, 

que antes de surgirem os rumores da construção da PCH- Mucuri em suas terras de origem, os 

moradores da Comunidade Quilombola Marques (assim denominados após o reconhecimento 

a identidade quilombola, antes denominados como comunidades rurais Marques I e Marques 

II) não sabiam que eram descendentes de quilombolas, como demonstra os trechos das  

entrevista concedidas por Delei e Sr. Licindo em 2013,  respectivamente: 

 

A gente não tinha ideia de que nós teríamos descendência como quilombola, a gente 

não sabia. Se bem que as características a gente tinha né. 
 

(...) porque ninguém sabia disso, depois que essa Queiroz chegou que instruiu isso, 

eles acharam isso em Brasília. Então de lá já veio essas histórias tudo né, que nós 

tínhamos descendência de quilombola.  Porque nós nem sabíamos que a gente tinha 

descendente de quilombola. 

 

Pelo exposto, podemos perceber que os próprios Marques não tinham consciência 

da sua descendência de quilombola e foi a partir da possibilidade da construção da PCH-

Mucuri que eles iniciaram a busca pelo entendimento e reconhecimento desta identidade. 

Como revela os trechos das entrevistas abaixo: 

 

Na verdade tudo começou em 2002 né! Ouviu-se falar em hidrelétrica, os mais 

velhos já tinha falado que já tinha pousado um helicóptero lá na nossa região, e que 

possivelmente futuramente ia fazer-se uma hidrelétrica no rio Mucuri. Então ai 

apareceu um colega nosso que é o irmão superior da viola, falando que agente era 

descendente de escravo, que tinha uma ancestralidade de africano e tal. (...) que se 

caso acontecesse o empreendimento nos estávamos assegurados por nós ser 

descendentes de quilombola (...) a partir daí agente sempre tava viajando pra 

conhecer  o que é uma hidrelétrica, o que é realmente ser descende de quilombola, o 
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que é ser descende de escravo, quais são os direitos que estão nos  assegurando a 

constituição, (Edson, 2013). 

 

O processo de fundação e criação da comunidade como Quilombola (...), até meados 

de 2000, 2004 mais ou menos a gente não tinha essa definição de Quilombola, 

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. Então o 

povo começou a ver esses rumores, então a gente tentou apressar esse processo de 

reconhecimento 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 movimentos dos atingidos 

por barragens, o MAB, também sempre quando tinha algum encontro a gente ja foi 

para o Paraná, para Luisiana no Goiás, para Belo Horizonte, Governador 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). 

 

porque antigamente a gente não tinha conhecimento do que que era o quilombola. 

Então, a partir da Queiroz Galvão foi que veio descobri que a gente era descendente 

de quilombola (Sr. José, 2015). 

 

Através das falas das entrevistas acima, foi possível observar que a construção da 

PCH- Mucuri foi o ponto inicial para que alguns Marques buscassem a sua identidade como 

quilombolas.  

Assim como na obra do Ciampa (2005), A estória do Severino e a história da 

Severina: um ensaio de psicologia social, o personagem principal, vai buscando várias 

características e recursos para tentar indicar a sua identidade, observamos essa semelhança 

nas falas a seguir: 

que meu avô Marcos de Souza Franco era filho de escravo e minha vó conheceu a 

escravidão, minha vó morreu com 115 anos, agora meu avô morreu novo, uns 81. 

Ele trabalhava muito, naquele tempo (TIO BEL, 2015). 

 

Essa representação que pra a gente foi o maior orgulho foi devido principalmente o 

pai do meu pai que foi o pessoal de fora lá de Jequitinhonha, que é o meu bisavô, o 

meu avô. 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 (SR. DELMIRO, 

2015). 

 

Tio Bel e Sr. Delmiro na fala acima recorre a sua ancestralidade para explicar a 

sua descendência, na fala de Sr. Delmiro também podemos perceber o sentimento de orgulho 

em relação aos seus antepassados.  

A Rosimere, em entrevista realizada em 2013, refere-se às histórias do passado 

contadas por Tio Bel e sua coerência com a designação quilombola. 

 

os fatos, as  história que Sr. Licindo contava batia, que tio Bel que é  Licindo  

Marcos gosta muito de contar histórias antiga dele né, pras pessoas que chegava, 

visitava a casa dele , então  a história que ele contava batia né com as histórias que 
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geralmente ouvia da  história quilombola geral, ai com isso né agente foi analisando 

os casos (Entrevista Rosimere, 2013). 

 

 Já o Romário em 2013 relaciona a identidade quilombola a características físicas, 

como a cor da pele: 

na verdade, pra mim na questão, é a questão de reconhecimento mesmo, até mesmo 

pela cor. Antigamente mesmo, eu tinha um colega lá escola falou o seguinte, porque 

que nós Marques todo mundo é negro, porque eu não sabia nada disso, não tinha 

nada disso na época. Eu falei a moço, eu não sei não. Só tem minha prima lá que é 

branca, assim mesmo porque vem de outra família. E não falou mais nada não. Não 

falou discriminando também não, só perguntou o porquê. Hoje, se me perguntasse 

seria mais fácil falar para ele, então a questão de reconhecimento, acredito eu que 

ficou mais fácil. 

 

No entanto, segundo Ciampa (2005) apesar de todos estes recursos e 

características citadas acima, a identidade de uma pessoa transcende a sua individualidade, 

nada o singulariza: nem seu nome, nem seus pais, nem seu passado, nem o seu corpo, pois 

identidade é transformação, é metamorfose. 

As identidades podem ser modificadas de acordo com a situação em que o sujeito 

se encontra, de acordo com as situações nas quais ele se localiza e as pessoas com quem 

interage, um indivíduo poderá assumir uma ou outra das identidades que lhes são disponíveis, 

pois o contexto particular no qual ele se encontra determina as identidades e as fidelidades 

apropriadas num dado momento (POUTIGNAT; STREIFF-FERNART, 1998, p. 166). 

Neste contexto, destacamos que com a ameaça dos Marques de perder seu 

território para a hidrelétrica, pelo deslocamento forçado de famílias, alguns moradores da 

comunidade Marques I e Marques II viram no autorreconhecimento como quilombola, a 

possibilidade de garantir seus direitos, pois ao tornar-se quilombola, os Marques deixariam de 

ser considerados como uma população rural de pequenos produtores pertencentes a uma 

mesma ancestralidade, para serem considerados uma população tradicional, uma Comunidade 

Quilombola, amparada por uma legislação especial. Como já mencionado o 

autorreconhecimento de uma comunidade Quilombola entende ser uma das formas da 

comunidade garantir os direitos sobre a terra que ocupa. Conforme trecho da entrevista 

realizada com João Batista, Rosimere e Delmiro em 2013, respectivamente: 

 
a hidrelétrica, queria empurrar a gente com a barriga, então agente tomou medidas 

mais pela lei (...) pra eles levar em consideração que ali existia uma descendência 

quilombola e consequentemente é eles agir de forma respeitando os  direitos desses 

descendentes de quilombos.   

 

a gente titulando como quilombola foi uma estratégia da gente também né ,os 

recursos que a gente teria seria maiores do que se a gente seguisse  a comunidade 

comum. Então a parti desse ponto agente seguiu. 
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Mas, foi muita luta mesmo, a Queiroz veio mesmo, tentou umas duas vezes e nós 

embarcamos sim e a Queiroz queria empurrar nós também, então quer dizer que ai 

ela vinha levantar a barragem, tudo bem, e depois a água ia invadir e ninguém ia ter 

nada, ai foi tudo guerreado nessas partes. Nós tínhamos o direito mesmo, mas, se 

não fosse essa origem nossa, descendente de quilombolas não tinha conseguido 

também assim desse jeito não. Conseguiu, mas de outro tipo. Então, nós fomos 

muito beneficiados, a Queiroz manteve ai para nós, pocilga, curral, tudo a Queiroz 

manteve assim, fez, mas foi tudo no caso da luta mesmo. 

 

As falas das falas acima revelam os motivos e as necessidades que impulsionaram 

os Marque em busca da identidade quilombola, como meio de garantir além do direito às suas 

terras o reconhecimento e do respeito. Para melhor compreensão deste fato, recorremos a 

Leontiev (1978, p. 118), no qual nos leva a compreensão de que a verdadeira função do 

motivo está no fato de os sujeitos poderem atribuir juízos de valor acerca do significado vital 

que tem para eles as circunstâncias objetivas e suas ações nestas circunstâncias, conferindo-

lhes um sentido pessoal.  

Segundo Aguiar (2006), as necessidades são entendidas como um estado de 

carência do indivíduo que leva a sua ativação com vista a sua satisfação, dependendo de suas 

condições de existência. Desta forma, as necessidades se constituem e se revelam a partir de 

um processo de configuração das relações sociais, processo este que é único, singular, 

subjetivo e histórico ao mesmo tempo.  

Isto posto, salientamos que neste momento especifico de buscar o 

reconhecimento, foi gerado na comunidade uma divergência de opiniões, haja visto que não 

foram todos os moradores dos Marques I e Marques II que assumiram a identidade 

quilombola, foram apenas oito famílias, nas quais cinco teriam suas casas diretamente 

atingidas pela hidrelétrica e três que também decidiram assumir o pleito quilombola. 

Conforme esclarece Edson, em entrevista concedida em 2015, “eram cinco famílias 

quilombolas que tava na área de alagamento que ia ser atingida diretamente, e três famílias 

tava na luta”.  

A fala na entrevista realizada em 2015, com Dona Maria Neusa, cuja casa não foi 

diretamente atingida pela PCH- Mucuri, mas que lutou pelo reconhecimento da identidade 

quilombola, ilustra o relato acima de Edson: 

 

Olha eu vou falar uma coisa para você, aonde a gente morava não ia ser atingido 

pela barragem, era minha mãe, meus parentes, meus irmãos, meus tios iam ser. Eu já 

morava mais distante, porque aonde a gente morava antes a água não ia, lá aonde 

nós moramos não foi atingido, mas nós aceitamos, nós fomos registrados como 

quilombola também. 
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No entanto como dito anteriormente não foram todos os moradores da 

Comunidade Marques que lutaram e buscaram o reconhecimento em ser quilombola, foram 

apenas oito famílias.  

As outras famílias assumiram posição contrária ao pleito quilombola, o que neste 

momento gerou entre os membros da Comunidade Marques I e Marques II, e com os 

fazendeiros vizinhos divisão e conflitos. Quando perguntamos as participantes desta pesquisa: 

Quais seriam os motivos para os outros, que mesmo pertencentes a mesma descendência, não 

se reconheceram como quilombola, obtivemos as seguintes respostas: 

 

não quiseram porque, porque no início assim, logo de cara apareceu uns boatos, só 

boatos de alguns fazendeiros que tinham alguns parentes nosso trabalhando para 

eles, para eles saírem fora disso,  que isso ia dar morte,  que os quilombolas queriam 

era tomar a terra deles, que esse negócio não ia dar certo e ai tipo assim, uns foram 

passando pros outros, que são muitas casas e muitas famílias e um colocou na 

cabeça do outro que a gente estava lutando por uma coisa que não era nossa e na 

verdade era ( Ana Maria, 2015) 

 

ele não queria ser quilombola, sendo que nós eramos uma família só, por isso que eu 

falo para a senhora que não foi fácil por causa disso, Ai eu não posso falar com a 

senhora a razão que eles não queriam ser né, eu acho que é porque ele não queria se 

mesmo né (Hildebrando) 

 

Desta forma, nas citações acima podemos perceber alguns motivos apontados para 

a negação da identidade quilombola, por parte de alguns moradores como por exemplo, medo 

de perder o emprego, acharem que isso era uma luta em vão, ou simplesmente por não querer 

assumir a identidade quilombola.  

Neste sentido, Vigotski (2001a, p. 481) nos alerta para o fato de que, para 

entendermos o discurso do outro é necessário entender seu pensamento e ter a compreensão 

do motivo que o levou a emiti-lo.  Segundo Ciampa (2005) nesse processo de identificação, 

há também a identificação ou não do indivíduo com o grupo no qual está inserido em que 

interage e internaliza, por exemplo, valores e interesses que o levam a igualar-se ou não a este 

grupo. É considerada quilombola aquela pessoa que se autodetermina pertencente a esse 

grupo. A auto atribuição da identidade quilombola é um processo de reflexão da pessoa que 

pertence a um grupo historicamente constituído e que reivindica sua identidade como membro 

desse grupo. É ele o descendente daqueles que construíram, no passado, as comunidades de 

quilombos
18

. 

É importante ressaltarmos que o conflito gerado internamente, foi apenas durante 

o processo de reconhecimento, e autodefinição.  Após o reconhecimento e o deslocamento das 

                                                             
18

 Fonte: Guia de cadastramento de famílias quilombolas. 
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oito famílias para as novas terras firmou a denominação Comunidade Quilombola Marques 

que a identifica como tal, distinguindo estas oito famílias do restante do grupo familiar. 

Portanto, hoje a nomenclatura Marques I e Marques II não é mais utilizada. Ressalta se que os 

laços familiares com as demais famílias que não se reconheceram foram reatados busca-se 

uma harmonia nas relações familiares, como expressados pela Ana Maria, em entrevista 

realizada em 2015:  

 

quando eles que não quiseram, 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?. 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. 

 

Nota-se também como revelado pela Ana Maria, na fala acima, o sentimento de 

arrependimento por aqueles que não assumiram o pleito quilombola. 

A discussão realizada neste núcleo nos possibilitou compreender que antes da 

Construção da PCH-Mucuri, os Marques se consideravam e eram considerados como núcleos 

familiares rurais pertencentes a uma mesma ancestralidade. Foi após os rumores da 

construção desta hidrelétrica, que surgiu a necessidade de se autorreconhecerem como 

quilombola, “tornar-se quilombola”, passando de uma população rural para uma Comunidade 

Quilombola, amparada por seus direitos, assim eles teriam a garantia de suas terras. Portanto, 

num primeiro momento as significações atribuídas ao processo de tonar-se se quilombola, são 

de luta, busca do conhecimento e valorização da ancestralidade, da busca do conhecimento 

das leis, que assegura os direitos do povo quilombola. Apresenta também significações de 

certo pesar pela cisão familiar. 

 

5.1.2 Núcleo de Significação II: Saudades do nosso lugar e a nova morada 

 

Neste segundo núcleo buscamos apresentar parte da história dos Marques, que 

como em outras comunidades tradicionais
19

, foram afetadas por obras e empreendimentos 

que, dirigidos por um discurso favorável ao desenvolvimento econômico, submetem uma 

série de povos tradicionais a um processo de translocação de suas terras de origem.  

                                                             
19 A usina hidrelétrica Irapé, localizada no Rio Jequitinhonha, deslocou compulsoriamente 51 comunidades, um 

total de aproximadamente 5.000 pessoas, que viviam na área diretamente impactada pela usina. Sete municípios 

do Médio Vale Jequitinhonha foram impactados pelo empreendimento que inundou 137 km2 – sendo eles 

Berilo, Botumirim, Cristália, Grão Mogol, José Gonçalves de Minas, Leme do Prado e Turmalina 

(ZUCARELLI, 2006, p.15). 
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Durante as entrevistas realizadas com os moradores da Comunidade Marques foi 

possível observar que a terra tem uma importância fundamental, não só de sobrevivência, 

como também na constituição da história desse povo, como desvela as várias falas abaixo: 

 

a senhora sabe onde o umbigo da gente é enterrado, 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 no pé daquela parede, ele me 

garantiu que a água não ia invadir né (Tio Bel, em 2013). 

 

(...) é um lugar que não pode esquecer nunca o lugar de onde a gente nasceu, eu 

morei lá cinquenta e dois anos, tô com cinquenta e três anos, passei pra cá tem 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 (SR. 

ARISTÓTELES, 2015). 

 
(...) num é igual la nosso lugar, ,lá eu criei meu filhos, eu casei, morava la ganhei 

meu três filhos, la naquela minha casinha eu vivi até que chegou o tempo do pessoal, 

né de fazer essa barragem lá, que foi questão de agente sair,  ai quando foi falar que 

era pra sair de lá ,e ai a tristeza chegava, ai já começava ,ooo meu Deus do céu, e ai 

foi difícil (DONA MARIA DAS DORES, 2013). 

(...) aquelas árvores lá tinha história. Nosso nome estava gravado lá nas árvores de 

lá, 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. Então, isso se perdeu né 

(DELEI, 2013). 

 

A terra, portanto para a Comunidade Marques, tem valor afetivo, histórico, 

cultural e simbólico. A forma como se estabeleceram nos territórios reflete sua trajetória 

histórica: seus mortos estão enterrados naquele espaço, lá casaram, tiveram seus filhos, seus 

nomes foram gravados no tronco das árvores. Como é possível observar, o território original 

permanece no cotidiano dessas pessoas, como parte de sua paisagem vivida e é referência 

coletiva para este grupo.   

Neste contexto o território é aqui compreendido segundo as acepções de Andrade 

(1994), que conceitua o território a partir da forma de apropriação de um determinado espaço, 

por um grupo social – que o transforma pelo uso que lhe destina, e imprime sua identidade.  

Desta forma a mudança para a nova terra é um fato decisivo para a afirmação da identidade 

quilombola para as oito famílias que assumiram o pleito quilombola. Conforme expressado 

pelo Delei, presidente da Associação Quilombola Marques, em 2015, ao ser questionado se 

nas terras de origem, já existia a associação, respondeu: 

 

Não, 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, deu força, eles pegaram a direção, claro que com ajuda dos mais 
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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. 

 

Entretanto, é importante destacar que os moradores da Comunidade Marques não 

queriam e nem tinham interesse de saírem do seu lugar de origem, conforme trecho da 

entrevista realizada com Dona Maria e Sr. Hildebrando, em 2013, respectivamente: 

 

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. (...) se não fosse a Hidrelétrica, nós nunca ia sair dali, ia 

ficando passando de geração pra geração bisneto , tataraneto né.  Mas como a gente 

precisou sair, pois ia inundar 

 

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 batemos o pé firme que não 

queríamos sair de lá para vir para cá. Ai quando nós vimos que não tinha jeito, povo 

correu atrás para ver e nós sendo perseguidos e foi o jeito nós ceder  

 

A partir destas falas destacamos a importância da dimensão afetiva para os 

moradores desta comunidade em relação ao seu lugar de origem, o sentimento de tristeza foi 

predominante ao saírem de suas terras. 

A vinculação da identidade do grupo a um território concebido como inalienável 

não é um fenômeno restrito a Comunidade Marques está presente também em outras 

comunidades.  Como foi o caso da Comunidade de Porto Corís - Minas Gerais, situada no 

município de Leme do Prado em que seus moradores foram compulsoriamente deslocados e 

reassentados no alto de uma chapada, numa fazenda chamada Mandassaia, para a construção 

da Usina Hidrelétrica de Irapé, Vale do Jequitinhonha – Minas Gerais. O processo de 

licenciamento ambiental da UHE Irapé foi marcado por uma forte disputa política, de luta 

contra a barragem num primeiro momento e de negociação dos reassentamentos pelos 

atingidos pelo empreendimento, como analisado por Zucarelli (2006). 

Em relação às mudanças materiais ocorridas na nova morada dos Marques, para 

melhor entendimento retornaremos ao TCC
20

 assinado entre o Ministério Público Federal/ 

Ministério Público Estadual e a Construtora Queiroz Galvão, no qual estipulou diversas 

compensações que foram realizadas ao novo território dos Marques. A nova morada possui 

uma área bem maior. A comunidade antes possuía 05 hectares que foram atingidos pela 

formação do reservatório PCH Mucuri, e foram relocados em uma área de 55 hectares, onde 

foram construídas residências, cujo projeto foi de comum acordo com a comunidade. 

                                                             
20 O item 1.4.4 desta dissertação faz menção a assinatura do Termo de Compromisso e Conduta. 
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Também foi feito um centro comunitário, um curral, uma pocilga e uma tenda para produção 

de farinha de mandioca e beiju, dentre outras benfeitorias. 

Após este esclarecimento, passemos à interpretação da fala do Sr. Aristóteles, em 

entrevista realizada em 2013, na qual ao conversarmos sobre as mudanças ocorridas pelo 

processo de translocação, sua fala nos permite perceber contradição: 

 

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. (...) hoje pra mim tá melhor do 

que lá. 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. Não tá porque agente morava 

com a raiz da gente né, mas pro outro lado tô bem, Graças á Deus 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. Tô mais livre, graças a 

Deus. 

 

A contradição vivenciada pelo sujeito é vista quando ao mesmo tempo em que ele 

reconhece as melhorias na nova morada, “mais terras para plantar, mais espaço”, diz que tem 

saudade e não esquece a terra de origem. No entanto percebemos que este sentimento de 

saudade, não gera conflito, nem insatisfação, “tô bem graças á Deus”.  

Para melhor entendimento deste fato, reportamos a categoria contradição, do 

materialismo histórico e dialético, no qual o sujeito representa um momento de contradição e 

confrontação não somente com o social, mas também com sua própria constituição subjetiva 

que representa um momento gerador de sentido de suas práticas (REY, 2003, p. 240).    

Segundo Lefebvre (1980), a “unidade da contradição”, se expressa nas lutas, 

conflitos e relações de força presentes na vida, na natureza, na sociedade, nos indivíduos 

como expressado aqui, a saudade da terra de origem x reconhecimento da melhoria de vida na 

nova terra. Há o sentimento de tristeza de ter deixado a sua raiz, mas ao mesmo tempo os 

moradores revelam estar bem no novo lugar. 

Na entrevista realizada com Sr. José em 2015, esta contradição também é 

percebida, ao mencionar a terra de origem descreve a saudade e até mesmo a vontade de 

retornar, conforme fala abaixo: 

 
“Olha, para mim foi sofrido porque, eu no caso preferia ficar na minha casinha 

simples de que vir morar aqui numa mansão aqui. Porque, a gente já era acostumado 

lá. Então, até hoje eu ainda fico com lembrança, de vez em quando eu ainda vou lá e 

fico olhando minha casinha, ê diá, onde é eu morava e me dá uma vontade de vir 

para cá de novo” (Entrevista realizada com Sr. José, em 2013). 

 

No entanto, a contradição é percebida quando questionamos se ele arrependeu de 

ter saído de lá, e Sr. José responde: 
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Não, não arrependi não. Porque, porque aqui, mesmo que a gente ainda tem a 

lembrança da casinha, mas, aqui veio para uma melhora. Então, se eu tivesse vindo 

para cá para ser uma coisa pior, eu arrependia. Mas, eu sai de lá e vim com uma 

coisa que eu senti melhor aqui. 

 

Também questionamos a ele se tivesse oportunidade para voltar para as terras de 

origem se ele voltaria, e mesmo responde: “para falar com você a verdade, se fosse para mim 

voltar para lá e não ter acesso aqui, eu preferia ficar aqui”. 

Salientamos que para a maioria da Comunidade, a mudança também foi 

satisfatória, conforme trechos de algumas entrevistas: 

 
(...) a Queiroz Galvão, eles graças as Deus nos colocou aqui com as casas boas, 

moradia boa, tipo assim eu hoje não tenho que reclamar da Queiroz Galvão (...) 

principalmente na vida das pessoas que estão aqui, por que graças a Deus hoje aqui é 

muita fartura sabe, muita gente vem ver agente, e assim e muito amor, parece que 

muito mais amor, uniu mais agente sabe, tô falando uniu mais as famílias as 8 

famílias aqui  (CLAUDINEIA, 2013). 

 

lá era apertado, não tinha aonde trabalhar, se a gente quisesse, pra sobreviver a gente 

tinha que lutar por fora , trabalhar para fazendeiro, para poder sobreviver e aqui não, 

graças a Deus, depois que nós mudamos para cá que está com um ano e pouco 

agora, nós já plantamos, quer dizer, já estamos colhendo, facilitando bastante graças 

a Deus (DELMIRO, 2013). 

 

As reflexões realizadas neste núcleo nos permitem compreender as significações 

atribuídas ao território de origem, no qual permanece marcado na memória desta 

Comunidade. A terra tem valor afetivo, histórico, cultural e simbólico.  

A nova morada representa para os moradores contradição, ao mesmo tempo que 

os Marques expressam sentimentos de tristeza e saudade quando falam de suas raízes, 

também expressam satisfação, devido as melhorias acordadas no TCC da nova morada.  

Outro fator importante abordado, são as significações apresentadas pelo processo 

de translocação, que possibilitou a afirmação da identidade quilombola dos Marques, foi neste 

novo território que foi constituída a Associação Quilombola Marques. Portanto, o novo 

território, é constitutivo dessa nova Identidade dos Marques, que se encontra inacabada em 

construção e em metamorfose, os Marques estão (re) criando as suas tradições, o seu modo de 

vida na nova morada. 
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5.1.3 Núcleo de Significação III: As relações familiares, as formas de trabalho e as 

tradições mantidas: elementos constitutivos da identidade 

 

Segundo Ciampa (2012) a não ser em casos excepcionais, o primeiro grupo social 

do qual fazemos parte é a família, exatamente quem nos dá nosso nome. Nosso primeiro nome 

(prenome) nos diferencia de nossos familiares, enquanto o último (sobrenome) nos iguala a 

eles. Isto posto e como já explicado anteriormente a Comunidade Marques é proveniente de 

um único tronco familiar, todas as famílias têm uma origem comum, são compostas por 

descendentes diretos de Marcos de Souza Franco e Maria de Souza Franco. A maior parte do 

grupo que se reconheceu quilombola possui o sobrenome Marques, o que se constitui também 

na afirmação da identidade e da coesão da família (MATTOS 2011, p 22).  

Cabe salientar que a conformação da família em uma comunidade quilombola 

atende a necessidades morais, sociais, culturais e econômicas próprias, sobretudo porque a 

família é central na organização de toda a vida da comunidade. Além disso, não devemos 

separar família de território, uma vez que um território se constrói a partir da aglutinação de 

vários sítios familiares e de uma ancestralidade comum como foi o caso da Comunidade 

Marques. 

Isto posto, retomemos ao processo de análise. Como abordado no primeiro núcleo 

de significação, o reconhecimento da identidade quilombola representou divisão e conflitos 

entre os entre os parentes pertencentes a família Marques, gerando nos moradores um 

sentimento de tristeza e decepção, conforme trecho da entrevista realizada com João Batista e 

Lucas em 2013:  

 

É pra mim também foi difícil, se pode dizer que agente era tipo irmão, a família toda 

né depois... sei lá a família brigada, que vê o que é da gente, sabendo que agente 

tava correndo atrás do que é nosso, é triste né.  

 
(...) é dessa forma onde tem grandes pessoas, é fazendeiros é outras empresas mais 

sempre as pessoas por não terem conhecimento que também muitas das vezes é falta 

de conhecimento acaba se ficando contra sua própria família pra ir pelas ideias de 

outras pessoas que não são da família. 

 

Ressaltamos que este conflito de opinião não ocorreu somente dentro do próprio 

grupo, ou seja, entre os Marques que se reconheceram e os que não se reconheceram como 

quilombola.   

Os fazendeiros, os sitiantes circulantes, moradores dos distritos próximos, também 

não viram com bons olhos a luta travada entre as oito famílias e a Queiroz Galvão, muitos 
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insultos e ameaças foram feitas as estas famílias que mesmo assim se mantiveram firmes na 

luta pelo autorreconhecimento como quilombola.  Conforme demonstrado à fala, repleta de 

emoções de Sr. Aristóteles, em entrevista realizada em 2013 e de Ana Maria em 2015: 

 

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 (começa a chorar.). 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. 

 

Então, eles ficaram com medo e eles próprios às vezes quando via a gente alguns 

chegaram de fechar as portas na cara da gente sabe. E realmente eles falavam  

jogavam sotaque, oh você toma cuidado que seu filho vai ser morto ai, quando você 

pensar que não formiga vai estar comendo ele, ai tipo assim, além deles não 

quererem estava fazendo com que os outros desistissem sabe, dessa maneira. 

 

Entretanto é importante ressaltar que entre os familiares o período do conflito deu 

se apenas naquele momento do reconhecimento da identidade quilombola. Sendo assim após 

o reconhecimento e o processo de translocação para as novas terras pelos Marques que se 

autorreconheceram como quilombolas, todas as divergências foram aos poucos resolvidas. 

Notamos a importância deste núcleo à medida que desvela o valor que a família 

tem para a comunidade em estudo, pois, mesmo que as relações estabelecidas, em alguns 

momentos, tenham sido geradoras de brigas, angústias e sofrimentos, buscou-se uma 

harmonia nas relações familiares, como já mencionado anteriormente. 

Neste contexto, recorremos a Vitale (2003, p. 90), no qual define que a 

interiorização das relações afetivas familiares é fortemente mantida na consciência e, pode ser 

reeditada e/ou transformada, no decorrer da vida, conforme os confrontos e encontros com 

situações e acontecimentos que se tornam fonte de transmissão, manutenção e/ou de 

transformação daquela realidade que foi apreendida.  Para Carvalho (2003, p.19), a família 

continua sendo um lugar privilegiado de proteção e pertencimento a um campo relacional 

importante na existência dos indivíduos. 

Outro ponto importante neste núcleo diz respeito às formas de trabalho e 

produção, feita através de mutirões, não só para a plantação e colheita na roça, como para 

qualquer serviço, conforme expressado nas entrevistas: 

 

hoje graças a Deus dentro da comunidade, é de todo mundo. Nas épocas de vacinar 

o gado  vai todo mundo lá ajuda vacinar, ajuda garimpar, o que precisar fazer, rapar 

um curral, fazer alguma coisa, agente faz. Na comunidade todo mundo faz,  na 

plantação é assim, agente já começa pra limpar a terra todo mundo junto, vai todo 

mundo limpar pega embaixo e sai em cima. Na época de plantar é a mesma coisa 

(ENTREVISTA ARISTÓTELES, 2013). 
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é nosso então vamos cuidar da roça, ai junta todo mundo vamos cuidar. Vamos 

plantar, vamos limpar, vamos colher, todo mundo junto, então eu acho isso muito 

interessante, muito importante mesmo (ENTREVISTA MARIA ENI, 2013). 

 

Nas falas acima destacamos algo peculiar e muito interessante na perspectiva do 

trabalho coletivo que se estabeleceram em terras ocupadas e nelas reproduzem seus modos de 

vida característicos, tomando como referência uma história comum, construída a partir de 

vivências e valores compartilhados na Comunidade Quilombola Marques. De acordo com 

Almeida (2008) uma característica marcante de povos e comunidades tradicionais diz respeito 

às relações de sistema de uso comum que estabelecem com recursos naturais. 

Estas práticas de solidariedade e reciprocidade ligadas à produção, dentre os 

trabalhos no Brasil sobre comunidades quilombolas, é comum para muitas delas fazer esse 

relato, como demonstrado no estudo realizado por Zagatto (2011) nas comunidades que se 

autorreconheceram como remanescentes de quilombos localizadas no distrito do Guaí, em 

Maragojipe, onde realizavam mutirões que envolviam a família e os vizinhos, para a 

construção de casas ou para o preparo do solo para o plantio, como também para fazer 

farinha. 

É importante ainda ressaltar neste núcleo, a socialização do trabalho.  Para melhor 

compreensão deste trabalho socializado reportamos a Vigotski  (2000, p. 33)  no qual entende 

a pessoa como um agregado de relações sociais. Sendo assim as relações de trabalho são 

singulares e coletivas, na medida em que se pautam nas significações (re) produzidas, 

transformadas e apropriadas, haja visto que os sujeitos constituídos em contextos sociais, 

resultam da ação concreta de homens que coletivamente organizam o seu próprio viver.  

A confecção da farinha de mandioca e do beiju é outra tradição mantida na 

Comunidade Quilombola Marques, no entanto reelaborada pela contemporaneidade, 

conforme explica Ana Maria, em 2015: 

 
E moça, que eu sei não, sabe. 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.  
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Para finalizar este núcleo destacamos outra característica cultural de referência 

para o coletivo quilombola que são as festas em homenagens aos santos, à devoção, o 

catolicismo
21

, como também uma referência para a identidade da Comunidade Marques: 

 

Eu rezo aqui todo ano, eu já rezei aqui ano passado eu rezei, mas lá embaixo eu 

rezava todo ano, e a senhora sabe o que é devoção né? Como diz o povo, eles falam 

assim, cada um tem uma devoção, então a senhora tem uma devoção com qualquer 

um santo a gente tem devoção, a senhora sabe que hoje muita gente não tem 

devoção com santo nenhum, mas, toda vida que eu apeguei com ela, ela eu vi um 

resultado ai eu rezo para Nossa Senhora Aparecida todo ano. A senhor sabe que cada 

um tem uma devoção para cumprir né (SR. LICINDO, 2013). 

 

é em outubro, Nossa Senhora Aparecida, é a festa mais forte mesmo. Mas sempre 

tem um terço, uma novena tradição sempre tem. As festas juninas sempre faz uma 

fogueirinha. Continua as fogueirinhas (MARGARET, 2013). 

 

De acordo com Guarinello, (2001, p. 973) a conceituação de festa depende da 

forma como nela estamos inseridos, consiste em uma produção do cotidiano, uma ação 

coletiva que se dá num tempo e lugar definidos e especiais, implicando a concentração de 

afetos e emoções em torno de um objetivo que é celebrado e comemorado e cujo produto 

principal é a simbolização da unidade dos participantes de uma determinada identidade. Festa 

é a confluência das ações sociais cujo fim é a própria reunião ativa de seus participantes. 

Festa, portanto, produz identidade. 

É importante ressaltar que é costume na Comunidade Marques a oferta de 

comidas e bebidas durante às festas, conforme trecho da entrevista realizada com Ana Maria, 

em 2015: 

porque as festas que a gente faz aqui, são festas que não vende nada, inclusive tem 

alguns que chamam a gente de besta que é o único lugar na região que fazia festa e 

não vendia nada, era tudo dado. Sacada de biscoito e café, mas a gente se sente bem, 

fazer as coisas no dia de festa e não vender. Porque, foi essa a nossa criação, por 

exemplo, a minha vó, minha vó criou mãe desse jeito e mãe me criou.  

 

Além das festas, o terço rezado pelos homens também é tradição nos Marques, 

como citado em 2015 por Sr. José: “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 estar rezando o terço”. 

As falas citadas acima revelam como as festas religiosas para alguns moradores da 

                                                             
21 

Hoonaert em sua análise sobre a formação do catolicismo brasileiro entre 1550 e 1800 escreve que "no 

quilombo a religião católica assume um significado de libertação . Segundo o mesmo autor , duas razões 

poderiam ser apontadas para explicar o porquê os quilombolas, de um modo geral, aderiram ao catolicismo. Em 

primeiro lugar, o catolicismo representava a segurança da tradição recebida nos engenhos.. Em segundo lugar o 

catolicismo,  fazia a união  entre negros de diversa procedência africana, nos quilombos se encontravam as mais 

diversas origens africanas.
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Comunidade Marques, representam uma forma de manter a tradição. No entanto para outros 

moradores, as práticas reelaboradas fazem parte de uma reconstrução de temporalidades, 

espacialidades, uma reconstrução diária que se faz necessária para o grupo que se esforça na 

produção de uma nova identidade, apropriada neste dado momento:  

 

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 (EDSON, 2013) 

 

Nesse núcleo foi possível observarmos que os fortes laços familiares, as formas 

solidárias e socializadas de trabalho e de produção através de mutirões e algumas tradições 

reelaboradas e reconstruídas no novo lugar de moradia, como por exemplo, o modo de fazer 

farinha de mandioca e beiju que antes era na pedra e agora é no taxo, em uma tenda, assim 

como as festas religiosas que são elementos constitutivos da identidade da Comunidade 

Quilombola Marques.  Para finalizar este núcleo podemos dizer que as significações 

atribuídas às relações familiares são de afeto, união, respeito e solidariedade. E essas são 

constitutivas da forma de ser, agir e pensar da Comunidade Quilombola Marques. 

 

5.1.4 Núcleo de significação IV: Sou quilombola com muito orgulho 

 

Neste próximo núcleo apresentamos as significações atribuídas pelos Marques, ao 

se assumirem e se identificarem como quilombola. Desta forma salientamos a dimensão da 

subjetividade, aqui entendida como uma possibilidade humana de organizar experiências 

convertidas em sentidos (AGUIAR et al.,2009).  

Voltamos ao conceito das categorias sentidos e significados (significações), com 

base na Psicologia Sócio Histórica. Segundo Aguiar e Ozella (2013) os significados referem-

se aos conteúdos institutivos, mais fixos, compartilhados, que são apropriados pelos sujeitos, 

configurados a partir de suas próprias subjetividades. O sentido é muito mais amplo que o 

significado. De acordo com Rey (2003) o sentido refere-se a necessidades que, muitas vezes, 

ainda não se realizaram, mas que mobilizam o sujeito. A categoria sentido destaca a 

singularidade historicamente construída, como observado na fala de Sr, Delmiro: 

 

“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 
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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 nossa origem” (...) o que eu sinto 

mesmo, aquela alegria, daquele desabafo do pessoal que deixou essa raiz para a 

gente, então, eu acho assim esse orgulho que foi muito bom, é bom para gente, 

trazer o reconhecimento daqueles anos antigos, já faz muitos anos, mais de cem anos 

né. Então, isso é importante para cair na realidade, para os outros agora, que está 

sendo bastante agora, que está chegando gente para poder reconhecer o que é a 

realidade. Então, é um orgulho que a gente tem sim, que é muito importante, que é a 

raça negra, então que nós mesmos somos raça negra. (DELMIRO, 2013). 

 

O Sr. Delmiro demonstra, portanto um sentimento de alegria, satisfação e orgulho.  

É possível também percebermos na sua fala a valorização da sua ancestralidade, inclusive, 

reconhecendo o valor que estas tiveram para a constituição da pessoa em que se transformou. 

Como também observado no trecho da entrevista: 

 

(..) eu sou preto ai desde isso ai que já tive confiança do meu sentimento, da minha 

origem porque eu sou negro, sou descendente de quilombola, descente de escravo 

(...) nosso bisavô, tataravô  veio de lá do Jequitinhonha então é por isso que nós 

somos descendente de quilombola” é por que ele chegou e marcou esse lugar ai e foi 

aqui que nós nasceu, nossos pais nos criou foi tudo aqui ó, então nós somos daqui 

não tem como nós negar isso ai não, não adianta eu falar que não sou descendente de 

quilombola se ta aqui na minha pele, no meu cabelo duro (JOÃO BATISTA, 2013) 

 

Na fala de João Batista, percebemos que a identidade quilombola está relacionada 

além da sua origem “da minha origem porque eu sou negro, sou descendente de quilombola”, 

também está relacionada as suas características físicas “minha pele, meu cabelo duro”. No 

entanto, Ciampa (2012, p.61) não nos fala das pessoas como se elas fossem de uma 

determinada forma e não se modificassem; pelo contrário, segundo o autor: “podemos 

imaginar as mais diversas combinações para configurar uma identidade como uma 

totalidade”. Nas suas palavras: 

 
[...] cada posição minha me determina, fazendo com que minha existência concreta 

seja a unidade da multiplicidade, que se realiza pelo desenvolvimento dessas 

determinações. Em cada momento de minha existência, embora eu seja uma 

totalidade, manifesta-se uma parte de mim como desdobramento das múltiplas 

determinações a que estou sujeito (CIAMPA, 2012, p. 67). 

 

O que podemos concluir é que, em Ciampa, a Identidade ganha um conceito 

dialético, em que a mesma é vista como “uma totalidade contraditória, múltipla e mutável, no 

entanto, una”, caracterizando-se como um vir-a-ser sempre inacabado: “Por mais 

contraditório, por mais mutável que seja, sei que sou eu que sou assim, ou seja, sou uma 

unidade de contrários, sou uno a multiplicidade e na mudança” (CIAMPA, 2012, p. 61). 

Nesta perspectiva, como aponta Maheirie (2002, p.40), “diferença” e “igualdade” 

surgem como a base deste conceito, entendidas pelo movimento do igualar-se e do 
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diferenciar-se, dependendo dos diversos grupos que, no decorrer da vida, vamos fazendo parte 

e, assim, cada sujeito contém “uma infinitude de humanidade”. 

 

Oh moça, um sentimento enorme de alegria, de alegria, muito feliz mesmo. Porque é 

uma coisa que sabe, que é boa demais, eu gosto (ANA MARIA, 2013). 

 

Eu me sinto orgulhoso, eu me sinto muito orgulhoso, eu fico feliz de fazer parte 

dessa história, que meu povo construiu quase tudo que tem no Brasil, foram os 

braços daqueles negros que construíram praticamente tudo que tem no país, então, 

eu fiz parte daquilo, eu sou descendente de um povo que construiu o Brasil, apesar 

deles serem os menos favorecidos, eles construíram o país (DELEI, 2015). 

 

ser quilombola hoje pra mim significa luta, vitória, saber de seus direitos, correr 

atrás e saber que você vai lutar tendo a consciência que a luta não é fácil, que a luta 

não é fácil que c vai enfrentar altos e baixos, dias de tempestade e dias de sol 

também mais com a fé em Deus a luta continua (EDSON. 2013). 

 

Ah pra mim ser descendente de quilombola assim é uma vitória porque não só pra 

mim e pra minha comunidade mas pra todo descendente de quilombola no Brasil 

hoje ser descendente de quilombola e ser reconhecido como descendente é uma 

vitória grande não só pra nós mas pro país já é um passo muito grande porque ate 

um certo tempo atrás ser descendente de qualquer etnia que seja desde de indígena 

ou qualquer coisa que seja ou no caso quilombola era ser menosprezado, era ser uma 

coisa a parte da sociedade entendeu (LUCAS,2013). 

 

Ao reconhecerem-se como quilombola, como demonstrado nos trechos acima, os 

Marques revelam com emoção sentimentos de orgulho, alegria, satisfação. Desta forma o 

pensamento será concebido emocionado, a linguagem terá como elemento constitutivo a 

dimensão emocional, expressando uma avaliação do sujeito, no sentido subjetivo que 

determinado fato ou evento tiveram para o sujeito (AGUIAR, 2001b, p.106). 

Para melhor entendimento Aguiar e Ozella (2013, p.305), ao falarem acerca das 

emoções, citam Heller (1986) e Vigotski (2004). Para Heller (1986, p. 74): “não pode haver 

um rosto completamente desprovido de expressão”. Segundo a autora, “o sentir - seja positiva 

ou negativamente - sempre significa estar implicado em algo, a implicação vai assim ser vista 

como um fator constitutivo e inerente do atuar e do pensar. As emoções não podem, assim, 

serem vistas como passivas, como epifenômenos”. Vigotski (2004, p. 16), em Teoria das 

emoções, citando Spinosa, destaca o aspecto fundamental e constitutivo dos afetos: afetos são 

estados corporais que aumentam ou diminuem a capacidade do corpo para a ação, a 

favorecem ou limitam, assim como as ideias que se tem sobre estes estados”. 

Ressaltamos que neste núcleo de significação o pensamento e emoção foram 

analisados juntos, buscando o caminho para a explicação das causas do próprio pensamento, 
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pois a análise do pensamento pressupõe necessariamente a revelação dos motivos, 

necessidades e interesses que orientam o seu movimento
22

 (AGUIAR E OZELLA 2013).  

Neste núcleo de significação, apresentamos as significações atribuídas pelos 

Moradores da Comunidade Quilombola Marques ao se reconhecerem e se denominarem como 

quilombola, os sentimentos de orgulho, alegria e satisfação foram predominantes. Assim 

como a valorização da ancestralidade na transformação da identidade dos Marques.  

Para finalizar, gostaríamos de ressaltar que a identidade neste núcleo também foi 

associada às características físicas, no entanto como afirma Ciampa (2005) à identidade de 

uma pessoa não é definida por seu nome, nem pelo seu passado, nem pelas suas 

características.  A identidade transcende a sua individualidade. Além disso, identidade é vista 

como História personificada, não se tratando de ver alguém apenas afetado por condições 

históricas determinadas. 

 

  

                                                             
22 Rey (2003) faz uma discussão aprofundada sobre a questão das emoções, necessidades e motivos. 
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6 CONCLUSÕES/ CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas considerações finais, retomamos algumas questões já apresentadas nos 

capítulos anteriores e na articulação dos núcleos levantados, retornando as principais ideias 

apontadas, rearticulando-as de tal maneira que seja possível compreender os sentidos e 

significados (significações) atribuídos ao processo de constituição da identidade dos 

moradores da Comunidade Quilombola Marques. 

Isto posto voltamos à definição de que quilombo não é apenas uma tipologia de 

dimensões, atividades econômicas, localização geográfica, quantidade de membros e sítio de 

artefatos de importância histórica. Trata-se de uma unidade viva, e no caso dos Marques com 

uma origem (ancestral) em comum, com relações de parentesco generalizado, com uma forma 

solidária e socializada de trabalho, com uma religiosidade compartilhada e com ligação com 

seu território. No mesmo sentido, Carvalho (2006) afirma não existir uma suposta unicidade 

entre os quilombos, mas que eles devem ser considerados em suas especificidades, cada grupo 

com suas características próprias. 

Nos núcleos II e III: “Saudades do nosso lugar e a nova morada” e “ As relações 

familiares, as formas trabalho e as tradições mantidas: elementos constitutivos da identidade”, 

procuramos buscar os valores agregados ao território de origem bem como as tradições 

mantidas,  e novos modos de organização como ajuste ao contexto,  haja visto que as práticas 

reelaboradas fazem parte de uma reconstrução de temporalidades, espacialidades, uma 

reconstrução diária que se faz necessária para a Comunidade Quilombola Marques que se 

esforça na produção de sua identidade em uma nova localidade.  Isto fica muito evidente 

quando observamos a relação das famílias com o novo espaço de terra, onde são reconstruídas 

as suas formas de lidar com a pecuária, agricultura e manufatura de alimentos, como por 

exemplo, antes eles faziam a farinha na moenda de pedra e agora é feita no forno dentro de 

uma tenda. Portanto eles continuam fazendo a farinha, no entanto, de maneira diferente, 

adaptada ao novo território. Outro exemplo é a pocilga, que hoje é toda cimentada, feita em 

uma estrutura padrão, longe das residências, para evitar contaminação. O curral possui gado 

de qualidade com assistência de um veterinário. 

As expressões identitárias do grupo, elaboradas no presente, via retorno ao 

passado, passam a ser tematizadas e refletidas por esta comunidade. Ao tomarmos como 

referência as lembranças ou memórias de origem desta comunidade (Núcleo I) devemos 

considerar de acordo com Halbwachs (1990) que lembrar ou rememorar não significa reviver 
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as experiências tais como elas aconteceram, mas evocar do passado os fatos e as situações 

que, gravados na memória, adquiriram um sentido para o momento atual na vida de cada um. 

No Núcleo II concordamos com Mattos (2011) ao considerar que as comunidades 

quilombolas, como é o caso da Comunidade Quilombola Marques, não devem ser construídas 

para mostrar que são representantes de uma africaniedade pura. Segundo a mesma autora as 

comunidades quilombolas são uma continuidade cultural e sócio histórica de modos de viver, 

de estar no mundo. É essa continuidade que é realizada de modos diferentes daquelas 

primeiras referências, haja visto que estão situadas em tempos diferentes, que faz com que os    

Marques se apropriem e continuem a construir e transformar a sua história quilombola.          

Levando em consideração a fala de Mattos (2011) mencionada a cima, vale registrar que nas 

últimas visitas realizadas na comunidade, foi observado pelos pesquisadores, que alguns 

moradores, principalmente os mais jovens, haviam mudado para a religião evangélica. De 

primeira vista este fato parece impactar os mais velhos de tradição católica. Entretanto, são só 

impressões pois não foi realizado nenhum questionamento sobre este fato ou estabelecido 

dialogo acerca disso.  Entretanto, corroborando com Mattos (2011), julgamos este registro 

importante, pois a Comunidade Quilombola Marques assim como outras comunidades, está 

sujeita as novas formas de expressar a fé nas mais diversas religiões. Talvez futuramente em 

um novo estudo seja importante estudar este fato. 

A análise e intepretação das significações produzidas pelos Marques quanto ao 

processo de se reconhecerem como quilombola, foi explorado nos núcleos I e IV: “Torna-se 

quilombola: motivos e necessidades” (núcleo I) e “sou quilombola com muito orgulho”, 

(núcleo IV). 

No núcleo I o reconhecimento foi entendido como uma necessidade dos 

moradores da Comunidade Marques de se autorreconhecerem como descendentes de 

quilombos como forma de garantir os seus direitos, devido à construção da PCH- Mucuri.  Já 

no núcleo IV apresentamos os sentidos e significados (significações) atribuídos a este 

reconhecimento. Vale retomar a ideia de Ciampa (2005) quando afirma que a identidade 

como metamorfose atende a emancipação, desvendando a ideologia da não transformação do 

ser para a não transformação da sociedade. Na história da luta da Comunidade Quilombola 

Marques com a Queiroz Galvão, fica claro a negação desta construtora em identifica-los como 

quilombola, a fim de manter os fracos no seu lugar, na verdade, o “sem lugar”, que pode em 

nome do progresso ser jogado em um lugar qualquer. No entanto, o que percebemos na 

história dos Marques foi a recusa da manutenção da mesmice, ou seja da manutenção do 

domínio da classe hegemônica, aqui representada pela Queiroz Galvão. Aqui assistimos de 
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fato o auto reconhecimento da comunidade quilombola, “aqueles fracos” se empoderam, se 

emancipam fazendo valer os seus direitos. Ao assumir o pleito quilombola, eles, os Marques, 

transformam a própria história. Assim a identidade quilombola assegura aos Marques a 

garantia da emancipação e da transformação da sua própria história, ou seja, da sociedade, 

fazendo valer a sua luta.  

Desse modo, além de apontarmos a relação dialética entre o aspecto afetivo e o 

simbólico, destacamos em ambos os núcleos supracitados a importância de agregarmos a 

noção de necessidade e os motivos para a compreensão do sujeito e, assim dos sentidos. 

Dessa maneira, neste núcleo concordamos com Aguiar (2000, p. 137), quando afirma que 

todo empenho deve ser feito no sentido de compreendermos as formas de significação 

expressas pelo sujeito, com a clareza de que não se pode ficar na aparência: “há que se 

alcançar explicações para os sentidos atribuídos, de modo que se revelem e se explicitem as 

formas de pensar, sentir e agir”. Assim, “será pelas significações (mesmo que carregadas de 

emoções mal apreendidas pelo sujeito), pela busca de suas determinações, que se poderá 

investigar a constituição histórica e social e única e irrepetível do sujeito” (idem). Segundo 

Hall (2014) a identificação consiste em um processo de articulação, ela requer o exterior que a 

constitui, desta forma não há um ajuste completo, uma totalidade. Portanto a constituição da 

totalidade é tanto simbólica quanto social. 

Outro fato importante observado na análise dos núcleos deste estudo foi o 

sentimento de negação da identidade quilombola por algumas pessoas no momento de se 

autorreconheceram com quilombola. A luta em busca do autoreconhecimento como 

quilombola vai ao encontro com a afirmação de Ciampa (2012), de que o conhecimento de 

nós mesmos nos é dado pelo reconhecimento recíproco dos indivíduos identificados através 

de um determinado grupo social que existe objetivamente, com sua história, suas tradições, 

suas normas e seus interesses, mas os componentes deste grupo podem não se identificar 

como membros dele e nem se reconhecerem reciprocamente. Vimos esse fato acontecer na 

cisão ocorrida entre os Marques, pois embora todos daquela comunidade serem pertencentes 

ao mesmo tronco familiar, partilhando assim a mesma história, tradição e cultura, somente 

oito famílias assumiram formalmente a identidade quilombola. 

As informações produzidas, em diálogo com os caminhos teóricos e 

metodológicos trilhados, nos permitiram apontar algumas considerações. A Comunidade 

Quilombola Marques está adaptada a contemporaneidade, ao meio cultural, social e político 

em que está inserida, no qual se apropria e continua o seu processo de constituição da sua 

história quilombola. Portanto, para maior compreensão e estudo das comunidades 
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quilombolas, é de suma importância que se desvincule a ideia do passado e se abra para uma 

nova concepção de comunidade, onde o processo identificatório não seja fechado e acabado, 

pois mesmo mantendo traços característicos dos antepassados que os distinguem, esta 

identidade deve ser entendida como um processo em constante movimento, como 

metamorfose. 

                 Por fim, temos consciência de que nosso trabalho é apenas um fio de uma grande 

teia que envolve a problemática da constituição da identidade da Comunidade Quilombola 

Marques. Nossa pretensão foi estabelecer um diálogo sobre este processo de constituição da 

identidade desta Comunidade e não tecer respostas ou receitas prontas e acabadas sobre tal 

assunto.  Sendo assim acreditamos que este estudo contribuiu para que possamos refletir mais 

sobre a constituição da identidade como quilombola na Comunidade Marques e em outras 

comunidades.  

Consideramos neste trabalho que as identidades dos sujeitos são construídas através de 

processos onde ocorrem transformações individuais e coletivas, isto é, as identidades são 

constituídas a partir das relações existentes entre o sujeito e a sociedade. Assim, as 

identidades nunca são fixas, únicas ou estáveis, são identidades em formação, cujo elemento 

étnico-racial quilombola se faz presente, seja através das festas, da religião, da consciência da 

cor, da participação nas lutas da comunidade etc. 

Para a pesquisadora, este estudo proporcionou a busca por novos conhecimentos e 

aprendizados, como o desafio em escrever uma pesquisa qualitativa, que teve como eixo 

epistemológico a Psicologia Sócia Histórica e algumas de suas categorias, como sentido, 

significado (significações) e identidade.  E é claro a satisfação e alegria de ter conhecido os 

moradores da Comunidade Quilombola Marques que proporcionou momentos de emoção, 

convivência, partilha e muito aprendizado. 
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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 - ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE ANÁLISE DOS NÚCLEOS DE 

SIGNIFICAÇÃO 

 

ENTREVISTA: ANA MARIA  

 

PRÉ-INDICADORES  Indicadores Núcleos 

 Meu nome é Ana Maria Marques de Souza. 

 23 anos 

 Solteira, mas estou namorando 

 terminei os estudos no ano passado 

 Estudei até o terceiro ano do ensino médio. 

 Eu não fui boa aluna na escola não, não 
gostava de estudar. 

 hoje precisa muito de um diploma. Mas, eu 
não sou muito interessada não.  

 Estou na casa de mãe mais pai 

 no dia a dia eu arrumo a casa 

 mãe é da roça e eu só vou na roça plantar 
feijão e na época de rancar e as horas vagas 

1- Identificação 

2- Dados pessoais 

3- Sentimentos em 

relação ao estudo 

4- O cotidiano 

5- Ocupação  

6- Laços familiares 

 

 

 

 

 

O cotidiano, a 

relação com os 

estudos e os laços 

familiares.  

 (...) só boatos de alguns fazendeiros que 
tinham alguns parentes nosso trabalhando 

para eles 

  (...) saírem fora disso, que isso ia dar morte, 
que os quilombolas queriam era tomar a terra 

deles 

 e um colocou na cabeça do outro que a gente 

estava lutando por uma coisa que não era 

nossa e na verdade era 

 ficaram com medo 

 toma cuidado que seu filho vai ser morto 

 chegaram de fechar as portas na cara da gente 

 não me arrependo 

 (...) o que falaram antes, no início, não foi, foi 
totalmente o contrário 

1-Boatos 

2-Ameaças 

3- Sentimentos de     

medo 

4-Indiferença 

5-O reconhecimento 

 

 

 

Ser reconhecido 

como quilombola: 

Lutas e conquistas  

 os meus tataravós eram realmente legítimos, 
bem legítimos mesmo. 

 veio passando de geração para geração 

 eu tenho sinceramente orgulho de ser 
remanescente de quilombola 

 um sentimento enorme de alegria, Alegria 

mesmo de coração  

 mas assim de remorso porque as mulheres 
daqui, da própria comunidade, tem tudo para 

levar a nossa história mesmo de antigamente 

 

1- Os antepassados 

2-Sentimento em ser 

quilombola “tenho 

orgulho de ser 

remanescente de 

quilombola” 

3- Sentimento de alegria 

4- As dificuldades em 

manter a tradição  

“Sou quilombola, 

com muito orgulho”.  

 sinceramente no início, eu não queria vir para 
cá não 

 minha vó também mora aqui, o sonho de 

1- A resistência 

2- O remorso 

3- Sentimento de amor a 

O que sentem os 

cidadãos do 

Marques ao processo  
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minha vó era que a família nossa viesse 

morar perto dela e as casas estavam 

construídas, a gente pegou e veio 

 eu vim naquele remorso da casa de lá 

 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. 

 depois que a gente chegou aqui muita coisa 

mudou 

 na questão das lavouras(....)lá na antiga área 
que a gente morava, a gente não tinha quase 

condições de ter uma roça que a gente tem 

hoje, uma boa horta, de criar umas criações e 

aqui já tem. 

 Tem cebolinha verde e quentinho, salsa, 
pimentão, cenoura, Berinjela, beterraba 

 porque aqui é mais fartura, de tudo por tudo. 

 prazer de plantar com fartura, aqueles que 

não tem a gente dão sabe, mas, vender não 

 

terra de origem  

4-  As mudanças nas 

novas terras 

5- A fartura 

6- Os laços de 

solidariedade 

 

Translocação para 

novas terras  

 Os terços ainda mantém vivo tem até hoje 

 06 de agosto: Nossa Senhora Aparecida que é 
o meu tio Bel que reza, todo mundo vai pra lá 

e ajuda. 

 As vias sacras que agente faz, aqui o povo tá se 
mobilizando mais tá vindo mais. 

 Celebração da santa missa, aqui agora todo 
mês, a última sexta-feira do mês já tá tendo 

 A novena do Natal, tá mobilizando tanda 

gente, todo mundo alegre sabe. 

 E festa aqui dentro da comunidade é Nossa 
Senhora do Rosário,  

 Nossa senhora do rosário é dia 7 de outubro. 
Mas, a gente fez no dia 18 de outubro. 

 mas a gente se sente bem, fazer as coisas no 

dia de festa e não vender 

 foi essa a nossa criação, 

 Minha vó é dona Maria dos Anjos, aí o que ela 
aprendeu, ela passou para minha mãe e minha 

mãe foi passando para mim. 

  o que minha vó passou assim pra mãe, foi a 

"fazeção"de sabão, é sabão e farinha e beijú 

que isso aí ó, é desde a tatatatataravó para lá. 

Então, o beijú eu tenho certeza que isso aí foi 

passado delas. 

 Olha, não faz igual era antigamente porque, 
por exemplo antigamente era na pedra 

mesmo, era no forno de pedra e ainda fazia 

1- Os terços 

2- Festa de Nossa 

Senhora Aparecida. 

3- Vias Sacras 

4- Santa Missa 

5- Novena do Natal 

6- Festa: Nossa  Senhora 

do Rosário 

7- Os costumes passados 

por gerações: “foi 

essa a nossa criação, 

por exemplo, a minha 

vó, minha vó criou 

mãe desse jeito e mãe 

me criou”.  

8- Fazer sabão 

9- Farinha de mandioca 

10- Beijú 

 

 

As tradições 

mantidas: Festas 

religiosas, o beiju e a 

farinha de mandioca 
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em cima da folha de bananeira. Hoje, já é no 

"taxa", na tenda de farinha e não tem mais a 

pedra e na folha de bananeira a gente não faz 

mais.  

 

 Na escola Souza Norte eles faziam sempre 

assim alguns projetos relacionados a cultura, 

  a gente ia representava o modo de vestir, 

como posso dizer, os artesanatos que a gente 

fazia aqui, alimentação que era colhido aqui. 

  lá no Souza Norte eles deram esse apoio para 

a gente e sempre assim eles tinha orgulho, 

  principalmente os professores, de pedir um 

pouco para a gente contar a história, do início 

até o final que ainda não chegou fim né, mas 

do início sim e do meio também. 

1- Projetos relacionados 

a cultura afro 

descendente 

2- O modo de vestir, 

artesanato, 

alimentação. 

 

 

A cultura 

afrodescendente 

contada na Escola: a 

memória como 

história 
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APÊNDICE C – IMAGENS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA MARQUES 

 

Figura 1: Moradores da Comunidade Quilombola Marques 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

 

Figura 2: Centro Comunitário Da Associação Quilombola Marques 

Fonte: Acervo da Pesquisa 
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Figura 3: Morador da Comunidade Quilombola Marques fazendo farinha na tenda. 

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

 
Figura 4: Moradores da Comunidade Quilombola Marques descascando a mandioca 

para fazer o beiju e farinha. 

Fonte: Acervo da Pesquisa 
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Figura 5: Reunião com os moradores da Comunidade Quilombola Marques para 

apresentação desta pesquisa. 

 Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

 
 

Figura 6: Moradora da Comunidade Quilombola Marques fazendo beiju no taxo. 

Fonte: Acervo da Pesquisa 
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Figura 7: Novo território da Comunidade Quilombola Marques.  

Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 8: Terço rezado pelos homens da Comunidade Quilombola Marques.  

Fonte: Acervo da Pesquisa 
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      Figura 9: Colheita realizada na Comunidade Quilombola Marques 

      Fonte: Acervo da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


