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Identidade territorial da Comunidade Rural Quilombola do Barro Preto - Santa Maria 
do Itabira-MG: cartografada e recriada pela técnica da história oral. 
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Sandra Maria Lucas Pinto SILVA2  

 
INTRODUÇÃO 
 

Este artigo3 é parte do Projeto4 desenvolvido no Quadrilátero Ferrífero nos enclaves de 
agricultura camponesa, abrangendo territórios e comunidades tradicionais, imigrantes com 
traços culturais e trabalhando os saberes com produtos locais passados de geração em geração 
e feitos pelas mulheres. A pesquisa maior trata dos aspectos culturais, sociais e ambientais em 
comunidades afro-descendentes, de imigrantes e indígenas no Quadrilátero Ferrífero/MG, 
buscando analisar mais atentamente o trabalho da mulher. 

Trata-se aqui, de estudo sobre a territorialidade e identidades culturais da 
Comunidade de Afro-descendente denominada de Barro Preto, localizadas no município 
de Santa Maria do Itabira MG-Br As comunidades de Barro Preto - contigua à do Indaiá - são 
reconhecidas conjuntamente pela Fundação Palmares como Comunidades afro-descendentes e 
buscam, as duas, o reconhecimento e  legalização de seus territórios junto ao INCRA 
(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária), órgão que implementa a política de 
reforma agrária brasileira e realiza o ordenamento fundiário nacional, regulamentando as 
terras de quilombolas.  Existe uma redução da população ativa – de jovens - para o trabalho 
nas siderurgias do entorno e, posteriormente, uma migração sazonal como mecânicos e 
soldadores para outros estados, em empresas do ramo da mineração.  

O conflito territorial nestas comunidades, atualmente, parte da invasão paulatina que 
as terras vêm sofrendo por fazendeiros locais, para o plantio do eucalipto e aqueles que 
convencem os moradores mais pobres a venderem suas pequenas glebas para terem um 
documento que justifiquem as invasões anteriores. 

O objetivo dessa pesquisa/extensão é recuperar através da história oral com os mais 
velhos a identidade territorial por meio da toponímia, das lembranças dos lugares e das 
situações vividas pelas pessoas que hoje moram na comunidade. Identificar e mapear o 
território atual de moradia da comunidade remanescente de quilombolas Barro Preto. Foram 
mapeadas todas as moradias e as hortas de fundo de quintal, definindo o ordenamento 
territorial, social, cultural e simbólico dos lugares de plantio das famílias. Além das hortas de 
fundo de quintal a comunidade ainda mantém terrenos comunais – denominados de chácara - 
para plantios que são cedidos individualmente para famílias ou para plantios comunais. Os 
terrenos da chácara são geridos pela Associação dos Moradores de Barro Preto que decide 
pelo seu uso e divisão dos espaços de plantio.  Comumente, são plantados feijão e milho 
nestes terrenos. O espaço de produção agrícola ainda existente na comunidade é composto de 
plantios de subsistência nos terrenos da chácara e em fundos de quintais mais amplos. Existe 
uma socialização harmônica entre os membros de uma família nucleada no uso dos quintais 
que permite plantio de arroz, feijão e milho. As frutíferas são de grande importância para a 
alimentação da família e das crianças, seguida das hortaliças. O espaço de morada atualmente 
conflita com o espaço de produção agrícola e com as hortas de fundo de quintal à medida que 
as famílias se reproduzem. Uma das soluções encontradas por eles está na construção vertical 
de suas moradas, para manter os quintais.   

O projeto de pesquisa-extensão permitirá à comunidade ter acesso aos materiais, 
mapas, manuscritos, relatórios comprobatórios de suas reais necessidades para reivindicar 
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futuramente para os órgãos e projetos sociais os seus anseios. A participação social num 
processo de produção de um trabalho de extensão tem um significado muito importante para 
os atores sociais da pesquisa e também para os pesquisadores. Esses têm um feedback 
instantâneo do trabalho que está sendo realizado, e uma análise mais profunda, com uma 
postura ética na construção dos resultados finais da pesquisa, bem como na identificação ou 
não acordada dos atores informantes. Nesse caso, não se está nomeando os atores sociais, pois 
o trabalho está em construção. Mas o material cartográfico será retornado para a comunidade 
antes de ser apresentado no Congresso Latino Americano de Geografia.  

Esse trabalho trouxe, também, possibilidades futuras para mais um projeto de 
pesquisa/extensão, a ser submetido aos órgãos de fomentos à pesquisa. Pretende-se 
aprofundar a cartografia do lugar e do território atual trazendo a possibilidade de identificar o 
território dessa comunidade no passado, e transpor em cartilhas os mapas prontos para a 
escola local de 1 a 8ª série em conjunto com as duas professoras e os alunos e comunidade, 
contribuindo para a construção de suas identidades culturais e territoriais. 

 
ASPECTOS CONCEITUAIS SOBRE QUILOMBOS E QUILOMBOLAS 

 
Os povos que atualmente são considerados remanescentes de quilombos não precisam 

ser formados, necessariamente, por escravos fugidos. Segundo definição da Associação 
Brasileira de Antropologia (ABA), considera-se remanescente de quilombo “toda comunidade 
negra rural que agrupe descendentes de escravos vivendo da cultura de subsistência e onde as 
manifestações culturais têm forte vínculo com o passado”. A terra não é vista como uma 
propriedade particular, mas como um bem de uso comum, já que “a identidade cultural é 
construída com a apropriação comunal do espaço” (GUANAES; LIMA; PORTILHO, 2000).    

O termo Quilombo pode ser definido conforme (ANJOS, R. 1999, p.35) como sendo 
um “(...) sítio geográfico pulverizado por todo o território brasileiro e onde se agrupavam 
principalmente os negros escravizados que se rebelavam contra o sistema escravista”.  
 Ademais, sob a ótica de outras denominações, que vão desde mocambos, terra de 
preto, comunidades remanescentes de quilombos, comunidades negras rurais até comunidades 
de terreiro, o termo Quilombos pode ser definido como: 

 
(...) grupos sociais afro-descendentes trazidos para o Brasil durante o 
período colonial, que resistiram ou, manifestamente, se rebelaram 
contra o sistema colonial e contra sua condição de cativo, formando 
territórios independentes onde a liberdade e os trabalhos comuns 
passaram a constituir símbolos de diferenciação do regime de 
trabalho adotado pela metrópole. (Fundação Palmares apud LIMA, 
2006, p.28) 

 
As comunidades quilombolas estão geralmente localizadas no espaço rural brasileiro, 

mas também foram incorporadas pelo espaço urbano e peri-urbano. Comunidades Rurais e 
Urbanas de Remanescentes Quilombolas são objeto de estudo dos pesquisadores do 
Laboratório de Geografia Agrária e Agricultura Familiar do IGC/UFMG-BR.5   

Segundo Anjos, R. (2004) as comunidades remanescentes quilombolas emergem neste 
momento histórico e na literatura geográfica apresentam uma visibilidade no movimento do 
campesinato brasileiro. As ações governamentais também assumem vital importância nesse 
processo, e uma das mais importantes é o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal de 1988, que assim dispõe: “aos remanescentes das 
comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 
definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos definitivos” (Anjos, R., 2004). O Instituto 
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Nacional de Colonização e reforma Agrária (INCRA6) e Procuradoria Geral da República 
somam para cuidar do reconhecimento, demarcação e titulação das terras de comunidades 
quilombolas.  
 A questão fundiária é crucial para as Comunidades Quilombolas e segundo Anjos, R. 
(2004,3) destaca-se a falta de informações sistematizadas sobre a distribuição das 
comunidades quilombolas. Em Minas Gerais o CEDEFES7 em parceria com a EMATER8, 
estão desenvolvendo um trabalho de mapeamento de comunidades remanescentes 
quilombolas reconhecidas e em reconhecimento, para auxiliar no trabalho delas e no processo 
de reconhecimento de seus territórios pelo INCRA.  
 
A COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA DE BARRO PRETO –
ESPAÇO DE PESQUISA E EXTENSÃO 

 
Esta pesquisa foi iniciada através de trabalhos de campo da Disciplina da pós-

graduação da pesquisadora Maria Aparecida dos Santos Tubaldini e José Antonio Sousa de 
Deus em 2007, a qual analisava o campesinato em comunidades tradicionais e agricultura 
familiar com interface com a Geografia Cultural. Após o trabalho de campo houve uma 
reunião com a Associação de Moradores de Barro Preto e comissões de trabalho da 
Comunidade, onde se apresentaram os objetivos da pesquisa/extensão. Chegou-se ao 
consenso da importância da pesquisa e da aplicabilidade para a Comunidade. 

O objetivo principal dessa pesquisa/extensão é o de recuperar através da história oral, 
com os mais velhos a identidade territorial por meio das toponímias e das lembranças dos 
lugares e das situações vividas pelas pessoas que hoje moram na comunidade. Identificar e 
mapear o território atual de moradia da comunidade remanescente quilombola, identificar o 
número de casas, seus lugares identitários de convivência, bem como as hortas de fundo de 
quintais onde produzem pequenas quantidades de milho, feijão, legumes e verduras e 
pequenos animais para alimentação. Mostrar através de mapeamento cartográfico, como a 
configuração do espaço de produção alimentar de quintais, imbrica-se com as relações 
tradicionais camponesas.   

O território de Barro Preto se formou há mais de um (1) século, conforme relatos dos 
mais velhos moradores, com a busca de um espaço geográfico de melhor acesso ao exterior e 
também pela compra de terrenos por algumas famílias, que já trabalhavam nas grandes 
fazendas de café então em produção. Hoje os quilombolas, estão na terceira geração, com seu 
território histórico reduzido e com falta de espaço para reproduzirem novas moradias. Existe 
uma redução da população ativa - de jovens - para o trabalho nas siderurgias do entorno e uma 
migração sazonal como mecânicos e soldadores para outros estados, em empresas do ramo da 
mineração.  

A comunidade do Barro Preto, em períodos anteriores denominava-se Córrego do 
Santo Antônio, nome do atual Córrego do território, posteriormente passou a se chamar Barro 
Preto. Esta denominação é oriunda da prática de seus moradores em pintar a roupa de preto, 
usando barro, cipó e gabiroba durante os períodos de luto. A comunidade de Barro Preto conta 
com aproximadamente 610 pessoas, com aproximadamente 170 famílias, distribuídas em 
cerca de 180 casas dispostas de forma agrupada. Possuem pequenos terrenos no entorno das 
casas que são utilizados para construção à medida que os filhos se casam e também para 
plantios de frutíferas. No entorno da comunidade os fazendeiros praticam silvicultura e 
pecuária de corte, de modo insustentável, utilizando sazonalmente a mão-de-obra da 
comunidade local.  

No entorno da comunidade os fazendeiros praticam silvicultura e pecuária de corte e 
leite tradicionais, utilizando sazonalmente a mão-de-obra da comunidade objeto de estudo. 
Esta ocupação com pecuária, mais remotamente o café e mais atualmente a silvicultura gerou 
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o conflito e desterritorialização das terras das comunidades de Indaiá e, posteriormente, das de 
Barro Preto. Indaiá foi área inicial de ocupação desses quilombolas em tempos remotos e o 
sítio geográfico dela, na Serra da Cambraia - Município de Antonio Dias/MG-BR, demonstra 
a dificuldade atual e no passado de acesso, como “terra de negro fugido”. No local eles 
desenvolviam uma agricultura tradicional de milho e mandioca e extrativismo do palmito, 
retirado do coqueiro Indaiá, ao qual estão proibidos de coletá-lo pela legislação ambiental 
brasileira, a qual protege esta espécie da Mata Atlântica ameaçada de extinção.  

A importância do projeto de pesquisa ligado à extensão é o retorno para a comunidade, 
em forma de produto socialmente construído pelos pares - sociedade quilombola e 
pesquisadores, do projeto de seus interesses e necessidades. Nesse caso, o mapeamento dos 
limites atuais da comunidade, pois o INCRA ainda não começou o processo de demarcação e 
reconhecimento legal de suas terras - território histórico. Aliar pesquisa à extensão está sendo 
a primeira ação do laboratório e Núcleo de Pesquisas Terra & Sociedade, que tem sentido a 
necessidade de retornar às comunidades, objeto de pesquisa, material para suas futuras 
reivindicações, pleitos e recursos a outros órgãos públicos e não governamentais que têm 
direto. Para tal, identificar o número exato de casas, o crescimento vertical delas e a 
consequência da redução de seu território de morada e plantio consiste na importância desta 
pesquisa e os atores sociais dela. Não obstante, após contatos e visitas à comunidade chegou-
se a definir a importância para o Grupo de estudos Terra & Sociedade de uma pesquisa no 
território da comunidade de Barro Preto, que vislumbre um trabalho geográfico que trate da 
análise dos vestígios agrários, ainda presentes entre estes atores sociais, muito ricos 
culturalmente.  

 
ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 
 Desde o início da formação da comunidade ocorreram os conflitos gerados pela 
invasão de suas terras por fazendeiros tradicionais de gado, café e na atualidade, pela corrida 
ao plantio do eucalipto para as siderurgias de aço, próximas à Comunidade de Barro Preto.  
Dessa forma as terras da comunidade tornaram-se objeto de desejo e disputa com aqueles que 
detêm o capital e buscam mais terras. O conflito, no caso desta comunidade tradicional 
quilombola, segundo relato do Sr. Antonio (quilombola de 68 anos, morador da comunidade) 
é silenciosa, não existiu uma reação por parte da comunidade, como os brancos eram amigos e 
proporcionavam trabalho, foram ocupando a terra, e titulando-as. A situação 
político/administrativa da comunidade - um distrito do município de Santa Maria do Itabira – 
só está sendo entendida e consolidada muito recentemente pelos moradores menos 
conscientes, em decorrência da quantidade elevada de jovens em relação aos mais velhos. Os 
quais estão passando a tomar consciência de seus direitos. Entretanto, hoje, têm uma 
Associação de Moradores politicamente ativa e consciente e quatro (4) outras associações 
trabalhando as questões culturais e o artesanato. 
 
Desterritorialização e expropriação de terras quilombolas. 
 
 “O sistema exclui, homogeneíza e não reconhece as particularidades espaço-temporais 
engendradas no seu interior” (CARRIL, 1995). A citação de Carril vai de encontro com as 
dificuldades encontradas por todas as formas de reprodução econômica e social que não se 
alinham com a reprodução ampliada e acumulativa vigente e apoiada pelo estado capitalista 
brasileiro. As comunidades negras rurais por terem uma identidade própria na qual suas 
formas de consumo e produção não condizem com a sociedade capitalista e, principalmente, 
por ocuparem terras que impedem o avanço deste sistema, são o tempo todo alvo de ataques 
contra as suas terras, sua cultura e suas tradições. 
 A comunidade quilombola de Barro Preto e outras comunidades negras rurais passam 
por uma pressão sobre suas terras nas últimas décadas decorrente da maior expansão das 
atividades econômicas capitalistas sobre as comunidades tradicionais para ampliar seus 
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negócios. Esta expansão parece atingir de forma irreversível o espaço ocupado por estas 
comunidades, bem como sua cultura secular, a qual está sendo  alterada frente aos hábitos de 
consumo capitalistas. A expropriação se dá através da falsificação de documentos de titulação 
da terra - como grilagem – e pela compra das terras dos quilombolas por preços  inferiores aos 
praticados pelo mercado.  
 O avanço das forças produtivas capitalistas nas terras de remanescentes quilombolas 
significa apenas uma mercadoria, entretanto, para as comunidades negras estas mesmas terras 
são o seu território. As práticas de ocupação do solo e as práticas de produção, comuns às 
comunidades negras camponesas, a posse comunal de suas terras, assim como o trabalho 
familiar, voltado para o próprio consumo e a reciprocidade, tanto da mão-de-obra quanto do 
produto do trabalho de seus membros, é uma forma atrasada de produção perante a visão do 
capital. Entretanto, para as comunidades negras, o espaço por eles ocupado, seu território, e a 
sua maneira de se manter econômica e socialmente é uma tradição e não um atraso, para Ianni 
o homem do campo  
 

(...) “pensa a posse e o uso da terra na qual vive ou vivia (...), luta para preservar, 
conquistar ou reconquistar seu objeto e meio básico de trabalho e vida”. No entanto, 
“não se limita à luta pela terra (...) a cultura, a religião, a língua ou o dialeto, a etnia 
ou a raça (...), todo um conjunto de valores culturais entram em linha de conta, como 
componentes de um modo de ser e viver”. (IANNI, 1988, apud GUSMÃO, 1995, p. 
18)9 
 

     Esta citação contrapõe o valor econômico onde a terra vale mais do que seu valor 
simbólico, valor cultural de um mesmo espaço. A memória, a etnia, o saber fazer enfim, a 
cultura destas comunidades é o que faz de sua terra incessantemente o seu território. Este 
arraigamento faz com que eles resistam e se unam para não serem definitivamente 
desterritorializados e expropriados de sua terra, trabalho e espaço de vida.   

A questão teórica colocada relaciona-se ao objetivo da pesquisa/ação ao utilizar-se da 
cartografia para mostrar alguns indícios de que a comunidade negra rural do Barro Preto vem 
sofrendo um processo de expropriação de suas terras. Objetiva-se também demonstrar quais 
são os prejuízos diretos trazidos por esta expropriação e quais as suas possíveis conseqüências 
para a manutenção e sobrevivência desta comunidade.  

 
Metodologia   
 

A pesquisa foi iniciada após várias visitas e trabalhos de campo. Com os atores sociais 
da pesquisa, os moradores mais velhos, as mulheres que trabalham como assalariadas e 
aquelas que trabalham na casa e entorno próximo foram obtidas informações qualitativas 
através de entrevistas. Como metodologia utilizou-se a história oral, através de perguntas 
semi-estruturadas  que se fez adequada para o resgate da história do território,  das suas 
relações com o entorno e os pontos toponímicos relevantes para a comunidade, identificados 
pelos atores sociais da pesquisa.  Os relatos obtidos da entrevista com o Sr. Antonio, 68 anos, 
aposentado e um dos membros mais velho e bem quisto pela comunidade, juntamente com 
sua esposa, foram valiosos para a identificação de pontos e signos da comunidade, bem como 
os limites exatos de seu território atual. A relação entre pesquisadores na obtenção das 
informações usando caminhadas pela comunidade, faz do ator, sujeito da pesquisa, um 
construtor dela, e para os demais membros da comunidade, torna confiável a presença dos 
pesquisadores na comunidade. Outros membros da comunidade como, as professoras, os 
chefes de comissões culturais, o presidente da Associação dos Moradores e outras 37 
mulheres assalariadas e donas de casa tornaram o período de trabalho de campo uma 
convivência boa e proveitosa, do ponto de vista científico. 

O método da história oral foi adotado para as entrevistas com perguntas semi-
estruturadas em conjunto com oficinas cartográficas onde a oralidade também foi o método 
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para obtenção da história de vida dos atores sociais da pesquisa dos símbolos, marcos e 
referências para os atores sociais da pesquisa do seu território. Os percursos realizados com 
moradores mais velhos e jovens conhecedores do território permitiram a construção e o 
resgate de informações e dados a partir dos atores sociais, com a posterior análise pelos 
pesquisadores.  Com base na vertente teórica da fenomenologia, explicativa do espaço vivido 
em conjunto com as bases etnográficas e as análises culturais de Claval (1999, 2001) pôde-se 
construir a metodologia de análise. A cartografia forneceu a instrumentalização para o 
mapeamento das informações.  

O percurso etnográfico do território atual foi feito com um jovem de 26 anos que o 
conhecia, o qual foi demarcado por linhas e pontos com a tecnologia do GPS Garmin Extrex 
Vista. O procedimento utilizado foi o de demarcar com um GPS (Sistema de Posicionamento 
Global) todo o entorno da comunidade, inclusive Cambraia que é uma área completamente 
separada de Barro Preto por terras de fazendeiros, mas que perfazem uma só comunidade pelo 
sentimento de pertencimento pela origem histórica. O passo seguinte foi o de delimitar os 
elementos mais importantes desta comunidade: ruas, cada residência das famílias, quintais de 
plantio comunal e individual e caminhos montanhosos que circundam a comunidade. Todos 
percorridos pelos pesquisadores e bolsista de Iniciação científica. Após estes procedimentos 
foi feita a exportação destes dados para o software Trackmaker GTM PRO 4.4, um programa 
de que permite a visualização espacial de todos os elementos georreferenciados em campo. 
Para se construírem os mapas temáticos finais, usou-se o Arc Gis 9.1. De posse desses dados 
foram feitas as correções necessárias nesse software, a nomeação de ruas, lugares e signos, 
identificação do córrego Santo Antônio e nascentes para a produção de mapas temáticos com 
as informações sobre o território e toponímia da comunidade. Portanto, produziram-se mapas 
da comunidade, de seus ícones-casas, traçado das ruas, quintais, plantações em áreas 
comunais, escola, igreja, museu, córrego, nascentes, caixas de água, que mostram as 
configurações espaciais do espaço de morada através do arranjo espacial atual da comunidade. 

O mapeamento final, materialização e visualização dos elementos principais da 
comunidade, foi importante para discussão dos resultados.  
 As oficinas de cartografia, pela delimitação do trajeto para marcação dos limites, 
ícones e símbolos para os atores sociais, unindo-as com o método da história oral, foram 
instrumentos metodológicos fundamentais para a obtenção das informações.  

 
 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Através da história oral e da oficina de cartografia dos lugares referências e símbolos, 
pôde-se perceber a importância que os quilombolas da comunidade de Barro Preto conferem 
aos elementos naturais como a cachoeira que está em seu território histórico e que hoje não 
mais pertence ao atual, as pequenas áreas de mata ainda existente no território atual da 
comunidade e as trilhas para as antigas propriedades, por onde os antepassados trilhavam 
ainda escravos e posteriormente trabalhadores na cafeicultura.           

Apesar da desterritorialização do espaço em que vivem atualmente, relatam uma 
convivência pacífica entre os espaços de vivência atual, o entorno e seus moradores. Ainda 
está na lembrança dos mais velhos a memória do passado que os remeteram às estórias 
resgatadas dos antepassados quando eram colocados como descendentes de escravos fugidios 
pelos donos das fazendas a que pertenciam, todas estas foram memórias colocadas e 
contribuições importantes obtidas na oficina cartográfica e de memórias do território.  

A partir dos trajetos e da cartografia foram construídos 3 mapas: o primeiro, figura 1, 
da configuração espacial de Barro Preto e Cambraia do território atual da comunidade, o 
segundo, figura 2, do alinhamento das casas, marcos e elementos culturais definidores do 
espaço de vida e os elementos naturais e o terceiro do quintal de plantio do Sr. Antônio, figura 
3. 

 O mapa, figura 1, mostra a localização desta comunidade no Município de Santa 
Maria do Itabira no estado de Minas Gerais e no território brasileiro. É interessante destacar 
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que o sítio geográfico onde a comunidade do Barro Preto está localizada fica em uma região 
bastante acidentada e de difícil acesso. Antes da construção da estrada que liga a comunidade 
à sede do Município - Santa Maria de Itabira - o acesso a ela era ainda mais complicado. 
Ressalva-se que ainda hoje em períodos de chuvas somente carros com tração nas quatro 
rodas conseguem chegar até lá. A localização da comunidade sugere que a área pode ter sido 
escolhida estrategicamente para dificultar o acesso. 

 
 Figura: 1 – Território atual da comunidade remanescente Quilombola de Barro Preto e 
Cambraia - Santa Maria de Itabira – Minas Gerais - Brasil 
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O mapa da figura 2 aborda as principais construções da comunidade, igreja, escola, 
caixas de água, posto de saúde, casas, casa mais antiga, ponte e a venda de artesanato, córrego 
e vias.  

 
 Figura: 2 – Configuração territorial atual dos ícones mais importantes e das casas da comunidade 
de Barro Preto – Santa Maria de Itabira – MG – Brasil. 

A disposição do córrego Santo Antônio que atravessa a comunidade ao meio apresenta 
as relações desta com aquele, retirados da história oral. A utilização do córrego se dá através 
de atividades como banho, lavagem de roupas, para se refrescar e despejar esgoto. A água das 
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enchentes do córrego é utilizada para o plantio de arroz e a umidade da terra proveniente do 
córrego é aproveitada em períodos de seca para o plantio de feijão, as hortas também são 
regadas com a água do córrego com o uso de pequenos regadores. Não se observou a 
utilização do recurso hídrico do córrego para irrigação através de bombeamento elétrico. Este 
tipo de equipamento só é utilizado para bombear a água do córrego Santo Antônio até as duas 
caixas d’água que abastecem a comunidade, já que ela ainda não possui este recurso 
devidamente tratado. A disposição das casas dentro dos limites da comunidade, próximas 
umas das outras, seguindo o traçado de ruas, que cortam a comunidade sentido Leste-oeste e 
uma rua que se projeto a sul, aliado à dificuldade de se construir uma casa em seus limites 
internos com relevo muito íngreme, indica que houve uma retração da área inicialmente 
ocupada pela comunidade. Além disso, praticamente todas as áreas possíveis de serem 
edificadas, de acordo com as possibilidades técnicas e financeiras de seus moradores, já estão 
ocupadas. Anjos, R. (1999) diz o seguinte: 
 

A organização territorial dos remanescentes de antigos quilombos no Brasil 
apresenta algumas características geográficas comuns. Uma delas é a forma de 
distribuição das construções, que ocorre de maneira esparsa no território, sem um 
arruamento geométrico definido, como tradicionalmente se verifica nas outras 
localidades do país. (ANJOS, R. 1999, p.35) 
 

       Ao se observar a disposição das casas no mapa (figura 2), verifica-se que existe um 
traçado que segue as ruas, a distribuição das casas não é esparsa como sugere Anjos, R. 
(1999). Isto ocorre não porque Barro Preto não é uma comunidade remanescente, mas sim 
pela falta de espaço para novas construções, já que suas terras foram expropriadas. As 
construções são alinhadas com a rua, e muito próximas entre si. Não há passeio, os muros que 
existem são construções idealizadas pelo morador. 
       As comunidades negras tradicionais mantêm relações de reciprocidade com relação ao 
emprego de mão-de-obra em suas lavouras, e também com relação aos alimentos produzidos, 
ao mesmo tempo as terras para plantio são comuns aos seus membros. Como afirma Carril 
“mantiveram, a exemplo dos demais agrupamentos negros, somente as casas particulares e o 
terreno em volta das casas” (CARRIL, 1995). É comum nas comunidades negras rurais 
brasileiras existir terrenos de plantio comum a todos e apenas as casas e os seu entorno serem 
particulares, mas todos têm apenas a posse das terras. A prática da reciprocidade e posse 
comunal das terras para plantio, aliadas a questão étnica e aos costumes de cada comunidade 
rural negra permitiu que elas resistissem às pressões externas e atravessassem mais de um 
século à margem das práticas capitalistas. A comunidade de Barro Preto não é diferente, a 
posse comunal das terras para plantio, as práticas de reciprocidade, a vivência grupal e o 
modo de vida dos antepassados, tudo isso vem sendo passado de geração a geração. 
      Entretanto com a expropriação de suas terras para plantio, boa parte das práticas que 
unem a comunidade deixam de existir. Para Carril (1995) o modo de vida camponês, nos 
exemplos das comunidades negras estudadas por ela no Vale do Ribeira em São Paulo 
“encontra-se impedido de se reproduzir, uma vez que seu bem principal, a terra, está 
imobilizada em área de preservação” (ibdem, 1995). No caso de Barro Preto a terra não esta 
em área de preservação, mas nas mãos dos fazendeiros que as tomaram dos negros. Por isso 
hoje quando eles necessitam de lenha, artigo muito utilizado na cozinha de suas casas, plantas 
medicinais, ou mesmo para se banharem na cachoeira, atividades tradicionais da comunidade, 
eles precisam adentrar em terras que hoje pertencem aos fazendeiros do entorno da 
comunidade. A importância de se mapear, e com isso revelar a falta de terras para plantio no 
Barro Preto está exatamente na contradição existente entre uma comunidade que tem seus 
laços de união e resistência baseados na terra, em seu território e a falta de terras para que esta 
comunidade continue resistindo às pressões externas. Para Anjos, R. (1999) 
 

Os mapas temáticos são documentos cartográficos especializados, explicativos e 
analíticos cujo objetivo é fornecer, com o auxilio de uma linguagem gráfica, uma 
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representação de dados do espaço geográfico possíveis de mensuração, assim como 
de suas correlações. (ANJOS, R. 1999, p. 39) 
 

       É visível entre os mais jovens de Barro Preto a falta de interesse pela terra e pelas 
tradições da comunidade. Em reuniões realizadas pelas lideranças da comunidade para tratar 
de assuntos como a tradicional festa de Santo Antônio, realizada no mês de Julho, ou mesmo 
reuniões para tratar do processo movido pela comunidade para obter a titulação de suas atuais 
e antigas terras junto ao Estado, há uma maciça presença de pessoas mais velhas e um notável 
desinteresse por parte dos mais jovens. A falta de terras vivenciada pela geração dos mais 
jovens, causada pela expropriação das terras da comunidade, faz com que cada vez mais seus 
membros saiam para trabalhar fora da comunidade, provocando assim o êxodo rural e a 
intensa proletarização de sua mão-de-obra. Segundo Gusmão “As transformações das relações 
de trabalho no campo alteram a condição social de antigos posseiros e, gradativamente, 
coloca-os a mercê de um processo de expulsão” (GUSMÃO, 1995).  
      O problema mais grave é que por terem suas terras expropriadas gradativamente, ao 
longo de gerações, perdem a relação com a terra. Sem terras seus membros vão para o 
mercado capitalista no qual se apregoa o individualismo e a competição. A reciprocidade e a 
união tão características às comunidades negras tradicionais acabam por se pulverizar. 
Fisicamente seus membros mais jovens se dispersam para várias cidades do país e 
psicologicamente voltam com toda a base cultural, que manteve secularmente o grupo unido, 
completamente desfacelada. Ao passo que os mais jovens alteram o seu modo de vida, 
trabalhando no mercado de trabalho capitalista, tomando para si as práticas deste sistema. No 
qual seus trabalhadores, assalariados, compram tudo o que necessitam para sobreviver, não 
demanda-se mais que 200 metros quadrados para sua sobrevivência, pois todo o seu alimento 
e vestuário são comprados, assim, não há a necessidade de se plantar. Eles perdem suas raízes 
com a terra para plantio. 
       Portanto, a identificação com a comunidade se dá somente com a pequena área 
ocupada pelas moradias e mais raramente com os quintais, onde os mais velhos e as mulheres 
casadas plantam. Ocorre um duplo ataque às tradições da comunidade negra rural de Barro 
Preto, principalmente com os mais jovens, pois nunca tiveram contato com grandes extensões 
de terras para o plantio, terras estas expropriadas antes mesmo deles nascerem. Ao mesmo 
tempo em que não há terras para plantio os seus próprios hábitos, em sua maioria hábitos de 
sociedades capitalistas industriais, não clamam por terras para plantio. Assim não há terras, 
mas também não há quem as conclame, pelo menos entre os mais jovens. A falsa ilusão que 
alguns têm por conseguirem comprar carros, eletrodomésticos, reformar suas casas faz com 
que se sintam ilusoriamente em uma condição melhor que as gerações anteriores.  Esta falsa 
ilusão, porém não os deixa perceber que a base que ajudou a manter a comunidade por mais 
de um século está sendo desestruturada. Não há mais reciprocidade, não há mais terras 
comunais e as tradições perdem cada vez mais o seu valor, nos dizeres de Cândido (1982) 
apud GUSMÃO (1995, p. 181)10 “a violência do processo de embranquecimento é uma atrós 
mutilação moral, pois exige de modo implícito que o indivíduo renegue o próprio ser a ponto 
de perder a consciência dele”. Por isso a continuidade da comunidade corre um grande risco. 
Não se pode negar que, as lideranças que atuam na comunidade, formadas principalmente por 
jovens, já se atentaram para tal fato e incessantemente buscam soluções para inverter esta 
situação. O processo junto ao INCRA, para o reconhecimento e titulação de suas terras e o 
projeto da casa de farinha que necessita do plantio de mandioca e da união de esforços para a 
fabricação da farinha, o incentivo ao grupo de batuque são alguns exemplos das tentativas de 
solução por parte das lideranças com o intuito de inverter tal situação. Para Gusmão (1995) in 
Cândido (1982), em seu estudo feito em Campinho da Independência no Rio de Janeiro 
 

Resistir tem a ver com o que seus moradores plantam, com quem e onde. Tem a ver 
com regras de sucessão e transferência da terra, que não conhece formal partilha e 
inventários; pelo fato de não se caracterizar como relação mercantil, mas, ser 

                                                 
10 CÂNDIDO, ANTÔNIO. Independência ou morte. In: Folha de São Paulo, 07/09/1982. 
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investida de uma reciprocidade positiva entre grupos familiares de pequenos 
produtores. (GUSMÃO, 1995, p. 112) 

 
       Resistir no caso de Barro Preto tem a ver com o que a comunidade terá que resgatar 
para manter uma reciprocidade positiva dentro dos seus domínios, recuperando suas terras e 
seus costumes e também uma posição mais firme de sua cultura em detrimento da cultura que 
vem de fora, Gusmão (1995) segue dizendo: 
 

A comunidade resulta da propriedade privada e do apossamento através do uso 
comum da terra, do trabalho e do resultado do trabalho, que atuam 
indissociadamente em todos os níveis da organização social e estabelecem uma 
lógica econômica própria. E por esta razão diz Almeida (1985)11 que “tem sido forte 
o bastante para garantir a manutenção de seus domínios” e que igualmente, “numa 
situação de confronto pode resistir. (ibdem, 1995, p. 114) 
   

 Mais uma vez observa-se que as bases da resistência estão calcadas nas relações da 
comunidade com a terra. Ao ser expropriado de sua terra Barro Preto perde o seu território e 
com isso perde também a sua resistência. 
   
Relações de parceria x expoliação: os plantios de quintais como resistência á prática da 
agricultura em barro preto   

 
O problema, segundo os moradores, da grilagem de terras das terras quilombola pelos 

fazendeiros, principalmente aquelas que se situam nas áreas de divisa, faz com que a área de 
plantio se torne cada vez mais reduzida. 

Muitos de seus moradores mantêm ainda hoje relações rurais com a terra que 
remontam e reafirmam sua origem rural. Dentre estas relações se destacam plantações nos 
fundo de quintais, plantações em terrenos comunitários, chácara do alho e plantações em 
parceria com fazendeiros da região. Entretanto observou-se que nos últimos anos houve uma 
intensa perda de terras para o cultivo ligadas ao sistema de parceria. Este sistema apesar 
injusto, pois seria melhor para os remanescentes plantar em suas próprias terras e se apropriar 
de toda a colheita não apenas de parte dela como ocorre, foi por muito tempo uma importante 
forma de obtenção de alimentos para a sobrevivência dos moradores da comunidade. As 
principais atividades das fazendas que circundam a comunidade são a pecuária leiteira, 
plantação de cana de açúcar e a silvicultura. O leite não gera empregos e na silvicultura  dos 
médios proprietários ela é sazonal. O sistema de parceria funciona com os fazendeiros 
cedendo terras, sementes e adubos aos remanescentes e estes disponibilizando a sua mão de 
obra para o preparo da terra, cultivo e colheita dos grãos. Colheita esta que é dividida entre os 
moradores e os fazendeiros. Porém nos últimos anos os fazendeiros, ao priorizar a silvicultura 
e o plantio de cana de açúcar, passaram a disponibilizar para os moradores apenas terras com 
vegetação nativa ou de pastagem, que necessitam serem muito trabalhadas. Entretanto na 
segunda ou terceira colheita cortam a parceria de milho e feijão, já com a terra bem trabalhada 
e pronta para receber os cultivos de cana de açúcar, por exemplo, como foi constatado no 
campo, cultivo no qual somente o fazendeiro participa de todo o processo. 

Segundo o relato dos moradores locais muitas famílias foram perdendo o território da 
comunidade mediante o trabalho a meia ou terça que realizavam nas terras ditas dos 
fazendeiros limítrofes. Quando não havia a produtividade esperada, o trabalhador ( parceiro 
quilombola) deveria repassar o valor esperado pelo fazendeiro mediante o uso da terra em sua 
propriedade, sendo o fato da improdutividade desconsiderada. Sem produtividade e  retorno 
financeiro o pagamento era obtido via apropriação de áreas do território quilombola: a cerca 
do grande produtor adentrava nas áreas comunidade, reduzindo-a. Este fator aliado ao 
crescimento populacional da comunidade tem propiciado a olhos vistos a redução do espaço 

                                                 
11 ALMEIDA, Alfredo W.B. As Áreas Indígenas e o Mercado de Terras. In: Aconteceu.  1984. São Paulo: CEDI. 
1985 p. 57 
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que ocupam. Atualmente determinadas famílias não têm espaço para a subsistência. Segundo 
o relato dos moradores locais, para sanar parte desta limitação, alguns fazem uso da horta 
comunitária, as terras da chácara,  como denominam.  São terrenos íngremes localizados ao 
norte do território atual da comunidade, mas que paulatinamente está sendo ocupado para 
reprodução de espaço de moradias dos filhos de moradores da comunidade.  

Segundo a liderança comunitária José Pastor da Cruz, mesmo com as dificuldades que 
vivenciam na comunidade, sendo estas associadas à redução do território e dificuldades de 
emprego, existe algo que os une - a solidariedade -  fato claro em sua fala: “Vivemos em um 
lugar que podemos chamar de cantinho da paz” “...se alguém passa por uma dificuldade 
sempre há alguém que ajude, aqui todos são muito unidos” Através da exposição da liderança 
tem-se claro uma característica marcante das comunidades quilombolas: a integração entre 
seus membros. A união destes também é visível sob várias formas, uma delas é exposta por 
José Pastor: “existem filhos que se casam e moram com os pais, sendo a casa aumentada”. 
Cabe aqui ressaltar que esta prática é comum nas diversas comunidades quilombolas mineiras, 
sendo mais frequentes no norte de Minas Gerais. 

A área que a comunidade destina ao cultivo corresponde aos quintais das casas (figura 
3), são de tamanho diferenciado. Nestas os principais produtos cultivados são: feijão, milho, 
banana, hortaliças, cana, mandioca, abóbora e arroz. Contudo este espaço é em sua maioria 
pequeno, devido ao fator de estagnação, que ocorre quando há uma divisão de terras para 
grande número de filhos, mediante herança. Esta se torna ínfima e, assim, inviável a 
produção, daí um dos motivos de se trabalhar para terceiros.  
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 Figura: 3 – Configuração Territorial da divisão em áreas para plantio comunal. 
 
 Para complementação da alimentação, a maioria das famílias cria galinhas. Em menor 
proporção tem-se a criação de suínos (3 famílias) e gado leiteiro (2 famílias), sendo esta 
última destinada a venda na própria comunidade. Os demais produtos raramente são vendidos, 
somente quando há excedente, e assim na comunidade. A troca de produtos ou escambo, 
apenas é verificada em situações especiais entre parentes, o que é indicativo da manutenção 
parcial dos hábitos dos antepassados da comunidade quilombola de Barro Preto. 
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A importância dos quintais maiores de algumas famílias como o Sr. Antonio (68 anos) 
mapa 03 (figura 3) em conjunto com suas irmãs é fundamental porque ainda comportam o 
plantio do feijão e do milho, retirando daí até 2 sacos de feijão para a alimentação no ano. As 
árvores frutíferas são laranja, manga, ameixas amarelas, banana e mamão. A banana é 
plantada em todos os quintais e como tem produção constante, toda população alimenta-se 
dela, principalmente as crianças. A produção de quintal é feita em pequenos canteiros e 
algumas plantas têm um simbolismo cultural para a comunidade, o alho e a cebola talvez o 
mais significativo, são plantados em março, depois da semana santa, porém, como têm que 
guardar a semente para o próximo ano, pouco fica para os  tempero da culinária pelas 
mulheres. Mas os pequenos plantios são repetidos a cada ano.  

A horta da família de Maria da Cruz – presidente da associação de moradores, é 
também um exemplo de uso dos quintais para o plantio e uso na alimentação diária, são 
frutíferas, banana, alho, legumes e verduras, - predominam as couves. No final do quintal de 
sua casa, passa o córrego Santo Antônio que atravessa a comunidade e na sua margem 
plantam arroz, colhendo até duas sacas, para complemento da alimentação.  

Nos quintais maiores também se criam pequenos animais – galináceos – com o 
cuidado de prendê-los no período do plantio do milho, feijão e arroz. Constituem fonte de 
proteína para as famílias, porém, como a maioria delas têm quintais pequenos e a relação com 
o urbano é forte, compram o alimento no supermercado de Santa Maria do Itabira.  

As hortas de fundo de quintal são resquícios da forte relação que os mais velhos e as 
mulheres casadas têm com a terra e com a produção de alimentos e, segundo Tubaldini (2007) 
reproduzem a forte relação da comunidade quilombolas rural com o campesinato. Observa-se 
na pesquisa sobre os alimentos em quintais12 que a maior dificuldade das mães trabalhadoras 
diaristas em empresas de recuperação ambiental, é levar seus filhos a gostarem de plantar e 
conduzir os canteiros de legumes e verduras em seus quintais, normalmente se esquivam das 
obrigações de regar as plantas, pois a relação com a terra não e vista por eles como prazeirosa, 
os adolescentes têm o ideal de sair para longe como os jovens que retornam nos finais de 
semana do trabalho externo. Esta pesquisa mostra o afastamento das gerações atuais com a 
terra.  
 Mulheres e homens realizam a atividades econômicas comuns, estando estas 
vinculadas ao cultivo na roça. As atividades se diferenciam em outros setores econômicos: as 
mulheres também trabalham como diaristas nas empresas de recuperação de áreas de 
mineração – plantio de capim nas encostas e árvores e executam trabalhos artesanais. Os 
homens executam trabalhos externos, voltados principalmente à construção civil e nas 
siderurgias, como torneiros mecânicos.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 O contexto apresentado é imensamente desfavorável às tradições culturais da 
comunidade remanescente de quilombo do Barro Preto. Portanto é também desfavorável à 
manutenção e continuidade desta comunidade, pois verificaram-se por meio da pesquisa: a 
falta de terras para cultivo devido à expropriação, a cisão espacial interna à comunidade, pois 
Barro Preto e Cambraia se encontram separados por terras de uma fazenda, a aglomeração das 
casas, devido à falta de espaço para novas construções, o rompimento com as parcerias que 
apesar de injusto, manteve por muito tempo viva a tradição do cultivo de feijão e de milho, o 
que não se observa como prática atual dos jovens da comunidade, que por não presenciarem a 
participação dos pais em lavouras de cultivo agrícola, acabam trabalhando em outras 
atividades normalmente ligadas ao urbano, levando-os para longe dali. Todos estes fatores 
                                                 
12 TUBALDINI, M. A. S. ; SANTOS, A. C. R. . Estudo de gênero em comunidades tradicionais: o trabalho das mulheres na 
Comunidade do Barro Preto, manutenção cultural e diversidade - Santa Maria de Itabira/MG.. In: IX Jornadas Nacionales de Historia 
de las Mujeres e IV Congreso Iberoamericano de Estudios de Género., 2007, Rosário. Anais do IX Jornadas Nacionales de Historia de 
las Mujeres e IV Congreso Iberoamericano de Estudios de Género.. Rosário, 2007. v. 1. 
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agregados formam um contexto negativo que agride e dificulta a existência da memória, das 
tradições e práticas tradicionais da comunidade que atualmente estão todas ameaçadas. A 
intenção ao abordar o que está acontecendo na comunidade de Barro Preto, associando mapas 
aos principais problemas encontrados pela comunidade para sua própria sobrevivência, é 
demonstrar que a cartografia pode ajudar a compreender problemas sociais, mas que têm suas 
raízes em questões espaciais.  
 Desta forma, pode-se vislumbrar através da falta de espaço para o plantio e a 
conseqüente aglomeração das casas devido à falta de espaço para novas construções, 
observadas nos mapas apresentados, que a memória, o modo de vida e as tradições da 
comunidade do Barro Preto têm suas características modificadas por razões ligadas ao espaço. 
Entretanto, de acordo com a linha de raciocínio que se busca seguir, durante todo o trabalho, 
não pode-se deixar de destacar que mesmo as questões espaciais, quando relacionadas à posse 
e propriedade da terra, são na sua origem também questões sociais. Não se nega que existem 
várias outras formas de se prejudicar a manutenção das tradições e da reprodução social da 
comunidade, como a entrada de costumes completamente diferentes dos daquela comunidade 
através da televisão, internet ou o simples contato com o restante da população brasileira. O 
fato é que estas intervenções não podem ser facilmente cartografadas. Também não se afirma 
que esta comunidade, ou qualquer outra comunidade remanescente de quilombos, não possa 
manter relações com diferentes tipos de cultura que a cercam. No entanto, deve-se ressaltar 
que as comunidades remanescentes devem ser respeitadas tanto do ponto de vista de suas 
tradições culturais quanto do ponto de vista de suas terras. 
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