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Resumo: Esse trabalho utiliza categorias conceituais de análise da Geografia Cultural e da 
Etnogeografia para analisar e reinterpretar paisagens relacionadas com o processo de obtenção de 
visibilidade política, nos últimos anos/ décadas, pelos núcleos quilombolas domiciliados no Vale do 
Jequitinhonha – emblemática região situada no norte do estado de Minas Gerais (sudeste brasileiro). O 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) categoriza, a propósito, as paisagens 
como patrimônio cultural, por meio da Chancela de Paisagem Cultural Brasileira; e em nosso trabalho 
procuramos colocar essa concepção institucional em interlocução/ diálogo com abordagens 
acadêmicas sobre o tema. O Jequitinhonha é um vale de muitas culturas - com a emergência, aí, de 
segmentos sociais que tem recentemente dinamizado e requalificado sua dinâmica social. São, aliás, 
essas comunidades que dão ao Vale a vitalidade cultural que o diferencia e distingue no contexto das 
demais mesorregiões do estado de Minas Gerais. Nossa investigação foi verticalizada nas 
comunidades de Alto dos Bois, Córrego do Engenho e Barra do Capão, situadas no município de 
Angelândia/ Minas Gerais. O município está por sua vez localizado no Alto Vale do Jequitinhonha, no 
nordeste de Minas Gerais. A Fazenda Alto dos Bois constitui importante sítio histórico-cultural regional, 
já tendo sido reportado nos relatos de viajantes e cronistas europeus que percorreram a região, séculos 
atrás. Os procedimentos metodológicos adotados compreenderam: pesquisa bibliográfica, cartográfica 
e documental; reconhecimentos de campo, continuados e sistemáticos de 2008 a 2012; 
contextualização e sistematização dos dados; problematização e reflexão crítica sobre as informações 
obtidas. Considerando-se o contexto contemporâneo de exercício de novas territorialidades e 
reelaboração/ ressignificação de identidades, verifica-se no Jequitinhonha o desenvolvimento de 
identidades culturais emergentes, ou seja, aquelas capazes de oferecer um desafio à cultura dominante 
e portadoras de uma nova mensagem social. Tal contexto gesta, aí, paisagens culturais alternativas na 
medida em que tais comunidades têm vivenciado ultimamente uma dinâmica nitidamente 
reterritorializante e exercido crescente protagonismo etnopolítico.  
Palavras-Chave: Processos de Reterritorialização. Etnogeografia. Paisagens Culturais. Vale do 
Jequitinhonha. Núcleos Quilombolas em Minas Gerais- Brasil.  
 
INTRODUÇÃO 
 

  Esse trabalho tem como objetivo essencial compreender os processos de emergência 
de identidades coletivas e etnodesenvolvimento e a gestação/ consolidação de paisagens culturais 
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alternativas que se vinculam, estreita e intimamente, à presença, visibilização e ressignificação de 
núcleos quilombolas no Vale do Jequitinhonha (estado de Minas Gerais - leste brasileiro). O estudo é 
verticalizado no recorte territorial mais específico de Alto de Bois, Córrego do Engenho e Barra do 
Capão, comunidades oficialmente reconhecidas como quilombolas no município de Angelândia/ MG 
pela Fundação Palmares, em 2010. Reconhecido histórica e culturalmente como patrimônio municipal 
do município, o casarão da Fazenda Alto dos Bois, datado de 1729, foi originalmente construído com o 
propósito de se instituir aí um destacamento militar destinado a controlar o contrabando de ouro, além 
de reprimir ações hostis dos índios “botocudos” contra os integrantes de levas e levas de mineradores 
que adentravam então os vales dos rios Jequitinhonha e Mucuri, invadindo sistematicamente os 
domínios territoriais indígenas, sobretudo dos aguerridos “botocudos” (terminologia depreciativa e 
preconceituosa utilizada então pelos portugueses para designar os diversos grupos étnicos da família 
Borun1), que sofreram então, intensos processos de etnocídio e desterritorialização, como 
testemunharam diversos pesquisadores (CALDEIRA, 2009; MORENO, 2001; OTTONI, 2002; 
PARAÍSO, 1998; RIBEIRO, 1996). 

Os procedimentos metodológicos adotados como passos para a operacionalização da 
investigação compreenderam: pesquisa bibliográfica, cartográfica e documental na literatura científica 
disponível, compreendendo abordagens sociológicas, geohistóricas, geopolíticas, etnológicas, 
etnogeográficas e etno-históricas; e em bancos de dados de organizações não-governamentais, como 
o CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO ELÓY FERREIRA DA SILVA (2008); aplicação de questionários e 
realização de entrevistas semi-estruturadas em reconhecimentos de campo; sistematização e 
contextualização dos dados e informações primárias e secundárias obtidas ao longo do 
desenvolvimento das diferentes etapas da investigação; problematização e reflexão crítica sobre os 
conceitos e temas investigados. 

 O trabalho emergiu de pesquisas inicialmente desenvolvidas no âmbito do Laboratório de 
Geografia Agrária e Agricultura Familiar (juntamente com o grupo de pesquisa Terra & Sociedade – 
Núcleo de Estudos em Geografia Agrária, Agricultura Familiar e Cultura Camponesa), coordenado pela 
Profa. Maria Aparecida S. Tubaldini. Reconhecimentos de campo realizados entre 2008 e 2010 (e 
vinculados ao projeto: “Mapeamento e Análise das Estratégias de Reprodução Social Complementares 
da Agricultura Camponesa no Recorte Territorial de Minas Novas, Capelinha e Chapada do Norte - 
Vale do Jequitinhonha”), que viabilizaram então a realização, por nós, de investigações sobre núcleos 
quilombolas domiciliados nos municípios de Minas Novas, Chapada do Norte e Capelinha (dentre eles: 
Macuco, Pinheiro, Mata II, Moça Santa, Misericórdia, Santiago, Quilombo, Cisqueiro e Fanadinho). Os 
resultados dessas pesquisas foram, aliás, recentemente publicados (DEUS, 2012; MINÉ, 
RODRIGUES, 2012; RODRIGUES et. al, 2012; TUBALDINI, GIANASI, DEUS, 2012).  

Numa dessas incursões de campo, no município de Capelinha, tomamos conhecimento da 
existência de um importante sítio histórico na região: a Fazenda Alto dos Bois (emblemático, no 
processo de formação territorial do Vale do Jequitinhonha), e em cujo entorno, domiciliam-se hoje 
comunidades quilombolas. Decidimos, a partir daí, investigá-lo, com maiores detalhamento e 
aprofundamento. Numa segunda etapa de estudos, portanto, empreendidos na região em 2011/ 2012, 
efetuamos trabalhos de campo mais sistemáticos e continuados direcionados especificamente à 
investigação do sítio de Alto dos Bois (situado no município de Angelândia).  

Tais reconhecimentos de campo vincularam-se a atividades de ensino e pesquisa coordenadas 
na região pelo Prof. José Antônio Souza de Deus (pesquisador credenciado junto ao Programa de Pós-
Graduação em Geografia do Instituto de Geociências da Universidade Federal de Minas Gerais - Belo 
Horizonte/ MG - Brasil), adotando enfoques fundamentalmente etnogeográficos e etnopolíticos em 
diálogo/ interlocução com abordagens da Percepção Ambiental e da “Geografia das Representações” 
(TUAN, 1980, 2005) e tendo como foco a problemática e a dinâmica em curso, das comunidades 

                                                             
1 Família etno-linguística do Tronco Macro-Jê que congrega outros agrupamentos indígenas do leste (Maxakalí, Pataxó, 
Puri-Coroado...), nordeste (Kariri, Fulni-Ô...) e centro-sul (Jê, Bororo, Karajá, Rikbátsa, Ofayé-Xavante, Guató...) do país, 
contemporâneos ou já extintos.  
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tradicionais, em Minas Gerais e no Brasil. O recorte temático aí desenvolvido/ privilegiado foi o estudo 
da paisagem, no contexto intra e extrarregional (do Vale do Jequitinhonha) à luz das concepções mais 
inovadoras da Geografia Cultural contemporânea, como aquelas imbricadas com visões mais 
pluralistas e heterodoxas do Marxismo Cultural. 

 
REFERENCIAL TEÓRICO  

 
A partir da década de 1970 os estudos da diversidade cultural de comunidades tradicionais 

foram sendo progressivamente incorporados às investigações e práticas geográficas, bem como às 
ciências sociais, em geral, pelo interesse despertado na Academia por tais populações pela simbiose 
delas com o Meio Ambiente, decorrente do conhecimento detido por elas, do conjunto de elementos 
que regem o sistema Homem-Natureza - o qual é passado entre as gerações e permeia seus sistemas 
de crenças e cultos. Num contexto mundial de crise ambiental e de necessidade de preservação do 
patrimônio cultural (frente aos avanços da Globalização - DEUS, 2005, 2010; DEUS, BARBOSA, 2009; 
DEUS, BARBOSA, TUBALDINI, 2011) é que, aliás, emergiram, e adquiram notoriedade, as discussões 
travadas em torno dessas relações e da possibilidade de proteção da paisagem a partir das atitudes e 
práticas das respectivas comunidades.   

Na Geografia, esse processo se configura, e se recicla, aliás, por meio do processo de 
renovação da Geografia Cultural, por sua vez precedido pela difusão dos paradigmas e postulados da 
Percepção Ambiental. Alguns autores desse campo do conhecimento geográfico, a propósito, atribuem 
à categoria de análise: paisagem, o “papel de integrar a geografia, articulando o saber sobre a natureza 
com o saber sobre o homem” (CORRÊA, 1995, p. 3). Vale ressaltar que a paisagem sempre constituiu 
um conceito essencial na construção teórico-metodológica da Geografia, constituindo uma das 
categorias conceituais mais tradicionais desta ciência, de tal forma que alguns pesquisadores 
chegaram a registrar que a geografia consistia numa “ciência das paisagens”.  

Durante o século XX, a paisagem foi, em particular, um termo muito discutido na teoria social 
por geógrafos e outros estudiosos. Nas abordagens dos geógrafos da assim denominada “Geografia 
Tradicional”, a paisagem era tida como uma característica estética de uma área e limitada apenas ao 
alcance material da visão - como um “retrato” de um determinado momento no espaço. Mas com a 
renovação da Geografia Cultural, na década de 1970, os aspectos subjetivos e imateriais da cultura 
passaram a atrair mais interesse e ter maior destaque, principalmente, através de enfoques adotados e 
vinculados à fenomenologia e simbologia. Tal perspectiva fica clara na colocação de Corrêa (1995, p. 
7) explicitada a seguir: 

 
A natureza e o espaço socialmente produzido, do qual o homem é parte integrante, 
constituem o ambiente geográfico. Este, contudo, não é vivenciado nem percebido do 
mesmo modo pelos diversos grupos sociais diferenciados entre si segundo um amplo leque 
de atributos que se combinam entre si de modo complexo: renda, sexo, idade, as práticas 
espaciais associadas ao trabalho, crenças, mitos, valores e utopias. A percepção do 
ambiente tem uma base eminentemente cultural.  
 

As abordagens culturais nessa “Nova Geografia Cultural” partem das relações entre os seres 
humanos e a natureza, mediadas por uma dimensão cultural, “que aparece como um conjunto de 
gestos, práticas, comportamentos, técnicas, know-how, conhecimentos, regras, normas e valores 
herdados dos pais e da vizinhança, e adaptados através da experiência e realidade sempre mutáveis” 
(CLAVAL, 2003, p. 163). E é a partir dessa matriz cultural que se constrói uma identidade cultural, por 
meio da experiência contínua e coletiva que se realiza em determinado espaço vivido. E é, portanto, 
nesse contexto de valorização cultural que os estudos de comunidades tradicionais emergem na 
Geografia.  

Em 1972, a Convenção para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural já discutia 
uma política eficiente para duas dimensões da realidade que se colocavam, a princípio, tão distintas: o 
patrimônio natural e o cultural. Tais reflexões desdobraram-se em 1992, na adoção da categoria 
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“Paisagem Cultural” pela UNESCO2, em 2003, momento a partir do qual várias “paisagens de valor 
universal e que possuíam uma representatividade em termos de uma região geocultural claramente 
definida”, bem como a “capacidade de ilustrar elementos culturais distintos dessa região” (SANTILLI, 
2009) passaram a ser identificadas em todo o mundo. No Brasil, esse conceito foi incorporado 
recentemente pela Chancela de Paisagem Cultural Brasileira – através da Portaria IPHAN, 127/ 2009 
(BRASIL, 2009), objetivando se reconhecer e proteger paisagens relacionadas, principalmente, à 
diversidade cultural de regiões tradicionais do território nacional como o Vale do Ribeira (SP), a Serra 
da Bodoquena (MS), o Vale do Itajaí (SC) e Canudos (BA), que estão em processo de reconhecimento.  

 
IDENTIDADE, TERRITÓRIO E CULTURA: CONCEITOS-CHAVE PARA A COMPREENSÃO DAS 
PAISAGENS CULTURAIS 

 
No Brasil, o projeto de modernização do espaço rural levou à construção de uma “cosmovisão 

da modernidade” entre o novo/ moderno e o velho/ tradicional, apoiada na ideologia do progresso e no 
fundamentalismo de um novo colonialismo, o qual serviu de aparato para justificar a subalternização 
das populações tradicionais, historicamente domiciliadas nos “sertões brasileiros” (Cerrado, Amazônia, 
dentre outras regiões ainda não inteiramente incorporadas/ apropriadas pelo modelo 
desenvolvimentista/ mercantilista, hegemônico no país). Tais populações correspondem, a propósito, a 
comunidades “pautadas em outras temporalidades históricas e configuradas em outras formas de 
territorialidades econômicas e ambientais com saberes e fazeres diferenciados da racionalidade 
capitalista” (CRUZ, 2007, p.94). Contudo, com o fortalecimento da sociedade civil organizada em 
movimentos e organizações não-governamentais (ONGs) na década de 1980, verificou-se uma 
tendência de valorização e resgate progressivos desses povos tradicionais.  

Associadas à emergente organização e mobilização das populações tradicionais na luta pelo 
reconhecimento de seus direitos, as questões ambientais (sobretudo nas perspectivas socioambiental e 
etnoambiental) também passaram a apresentar então crescente visibilidade, principalmente em relação 
a modelos de “desenvolvimento sustentável”.  Tais condições influíram diretamente no movimento de r-
existência3 dessas populações através da “ambientalização” e “etnização” das lutas sociais, da adoção 
de novas práticas culturais e da própria politização das culturas tradicionais, o que atuou diretamente 
na construção de novas identidades territoriais. Cruz (2007, p. 95) ressalta nesse sentido que as 
populações tradicionais não apenas lutam para resistir contra os que as exploram, dominam e 
estigmatizam, “mas também por uma determinada forma de existência, um determinado modo de vida 
e de produção, por diferenciados modos de sentir, agir e pensar”. 

Tais grupos que lutavam, e ainda lutam, contra diversas formas de subalternização, de cunho 
material ou simbólico, carregadas de preconceito e estigmas, através da própria afirmação de suas 
identidades a partir dos modos de vida, se afirmam assim, cada vez mais, como sujeitos políticos que 
buscam uma igualdade de acesso aos recursos materiais (“territórios de igualdade”) e por uma 
legitimidade das diferenças territoriais e culturais (“territórios da diferença”). Há, então, a formação de 
Identidades Emergentes, que se constroem por meio de uma politização dos costumes, viabilizadas 
por meio da construção de uma consciência costumeira do resgate e da re-significação das 
identidades, “processo que, ao mesmo tempo as direciona para o passado, buscando nas tradições e 
na memória, sua força; e aponta para o futuro, sinalizando para projetos alternativos de produção e 
organização comunitária, bem como de afirmação e participação política” (CRUZ, 2007, p. 96).  

Para Cruz (2007) a compreensão do fenômeno identitário parte da delimitação de cinco 
pressupostos teóricos principais. O primeiro seria que “a identidade é uma construção histórica”; está 
sempre em formação, e sua consolidação parte da interação de uma série de processos dinâmicos.  E 
nesse sentido, a identidade constituiria a soma de quem somos (nossas raízes, heranças, passado e 

                                                             
2 UNITED NATIONS EDUCATION, SCIENCE AND CULTURE ORGANIZATION 
3 “R-existência” é uma terminologia utilizada pelo autor para se referir/ se remeter, tanto ao sentido de existência, quanto da 
própria resistência, dos povos tradicionais frente à repressão constante da cultura dominante.  
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memória), e de quem podemos ou desejamos nos tornar (rotas, rumos, estratégias para o futuro).  
Assim, o processo atualmente identificado e conhecido como “resgate cultural”, nada mais seria que o 
próprio processo de formação da identidade, como destaca Woodward (2012, p.12): “essa 
redescoberta do passado é parte do processo de construção da identidade que está ocorrendo neste 
exato momento e que, ao que parece, é caracterizada por conflito, contestação e uma possível crise”.  

Frente a esta fragmentação do presente em função das influências culturais cada vez mais 
intensas, “algumas comunidades buscam retornar a uma passado perdido, ‘ordenado [...] por lendas e 
paisagens, por histórias de eras de ouro, antigas tradições, por fatos heróicos e destinos dramáticos 
localizados em terras prometidas, cheias de paisagens e locais sagrados [...]’ (DANIELS4, 1993, p. 5 
apud WOODWARD, 2008, p. 24). Posto isso, a busca da origem em um passado histórico na 
construção das identidades, além da preocupação na manutenção de certa correspondência cultural, 
evidencia, ainda, a “utilização dos recursos da história, da linguagem e da cultura para a produção não 
daquilo que nós somos, mas daquilo no qual nos tornamos” (HALL, 2012, p. 109). A partir de tais 
premissas, para este autor, “as identidades, são, pois, pontos de apego temporário às ‘posições-de-
sujeito’ que as práticas discursivas constroem para nós. Elas são “o resultado de uma bem-sucedida 
articulação ou ‘fixação’ do sujeito ao fluxo do discurso” (HALL, 2012, p.112). E tais posições e práticas 
discursivas são, na verdade, o reflexo de uma vivência coletiva em determinado território.  

Segundo Arruti (2006, p. 72-73) essa referência a um passado histórico no âmbito das 
comunidades quilombolas sinaliza ainda uma resistência cultural e política desses grupos, através da 
busca pela “persistência ou a produção de uma cultura negra no Brasil” e pela identificação de “formas 
pelas quais as chances populares se comportam frente à ordem dominante”. É nesse sentido que o 
conteúdo histórico também é ressaltado pela Associação Brasileira de Antropologia (ABA5, 1994 apud 
ARRUTI, 2008, p. 2), não pela visão negativa de isolamento ou resíduos culturais como alguns críticos 
ressaltam, e sim como “grupos que desenvolveram práticas de resistência na manutenção e 
reprodução de seus modos de vida característicos num determinado lugar”, cuja identidade se define 
por “uma referência histórica comum, construída a partir de vivências e valores partilhados”.  

E é sobre essa perspectiva que se tem a formação de uma identidade étnica imbricada a uma 
relação de pertencimento gerada por modos organizacionais de inclusão ou exclusão, intrinsecamente 
associados à construção de uma territorialidade. Esta territorialidade compreenderia o uso comum das 
terras sob o respeito à sazonalidade das atividades produtivas caracterizando, dessa maneira, 
diferentes formas de uso e ocupação do espaço, pautadas em laços de parentesco e vizinhança e 
assentadas em relações de solidariedade e reciprocidade. 

Nas comunidades quilombolas do Vale do Jequitinhonha essa referência ao passado histórico 
se dá, por exemplo, através da manutenção de práticas tradicionais de dança (como o “Curiango” de 
Moça Santa, da música, dos tambores - ou o ofício de fabricá-los em Macuco), de musicalidade (como 
as “bandas de taquara” em Quilombo e Santo Antônio dos Moreiras), de arte culinária (através do 
preparo de comidas típicas e alimentos tradicionais - como biscoitos típicos da região (por exemplo: as 
broas de fubá assadas na palha de milho, o requeijão moreno, a canjiquinha) e outras. Em Alto dos 
Bois, as “reminiscências” desse passado se refletem na paisagem, com a presença do casarão 
histórico; com a manutenção na memória coletiva regional de histórias de escravos e índios a ele 
relacionados, com a realização de danças (como a folia de reis, o nove, o caboclo, o vilão...), com a 
preservação na dieta local de alimentos tradicionais, etc.  

O segundo aspecto levantado por Cruz (2007) é o caráter relacional e contrastivo da 
identidade, ou seja, que diz respeito à construção da identidade a partir da posição relacional e/ ou 

                                                             
4 DANIELS, S. Fields of Vision: Landscape, Imagery and National Identity in England and the US. Cambridge: Polity Press, 
1993. 
5 Documento do Grupo de Trabalho sobre Comunidades Negras Rurais (Rio de Janeiro, 17-18 de outubro de 1994), 
produzido a partir de uma reunião que precedeu o XIX Encontro da ABA (Niterói,20-27 de março de 1994) e que contou 
com a participação de Ilka Boaventura Leite, Neusa Gusmão, Lúcia Andrade, Dimas Salustiano da Silva, Eliane Cantarino 
O' Dwyer e João Pacheco de Oliveira (que assina o documento, como presidente ABA). 
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contrastiva dos sujeitos, de suas valorizações e significados de reconhecimento e alteridade que 
estabelecem diálogo e/ ou conflito entre os diferentes grupos sociais. Ainda segundo o autor: “nenhuma 
identidade é auto-suficiente, auto-referenciada em sua positividade, tendo seu significado definido no 
jogo da diferença” (CRUZ, 2007, p. 98). A alteridade constitui, a propósito, ponto chave nas discussões 
em torno do reconhecimento das comunidades quilombolas, uma vez que a sua delimitação parte, por 
si só, dessa definição da sua diferença frente aos demais grupos sociais. E assim, o caráter relacional 
e contrastivo da identidade quilombola frente à apropriação da cultura dominante implica em que a 
denominação de remanescentes aponte para laços com o passado (direitos originários) objetivando 
resolver a “difícil relação de continuidade e descontinuidade com o passado histórico”, sem, contudo, 
dar maior visibilidade apenas às materialidades dos resquícios históricos do quilombo, como também 
às próprias comunidades, “organizações sociais” ou “grupos de pessoas que estejam ocupando” essas 
terras (ARRUTI, 2008, p. 14).  

Um terceiro pressuposto postulado por Cruz (2007) é o caráter material e simbólico da 
identidade - o qual diz respeito à construção da identidade num processo que, embora comporte um 
componente subjetivo que partiria dos discursos e do sistema simbólico de um povo, teria também 
referenciais materiais, que completariam o sentido/ significado das representações simbólicas, através 
da materialização dessas relações.  E sua construção se daria não apenas no âmbito interno de um 
grupo, mas também através do estabelecimento/ reconhecimento da diferença para com o outro. Para 
Woodward (2008, p.9-10), a propósito, “a demarcação das questões identitárias está na construção dos 
próprios símbolos”. Apesar da valorização dada às comunidades quilombolas, e não apenas à 
materialidade histórica de suas reminiscências, é preciso considerar que os objetos, e símbolos, 
também se associam a muitas práticas culturais que configuram o seu modo de vida, e a paisagem 
cultural inerente a essas comunidades. 

O quarto aspecto fundamental para a compreensão da identidade seria sua perspectiva 
estratégica e posicional. Além do caráter simbólico-cultural, as identidades carregariam assim uma 
característica determinante para sua r-existência no mundo atual: as suas relações políticas e de 
Poder. Pois, a identidade é construída e organizada partindo não apenas de suas referências culturais 
e sociais, mas também de suas estratégias e posições políticas configuradas a partir de sua 
diferenciação para com os demais grupos. Nesse contexto de discussão: 

 
na disputa pela identidade está envolvida uma disputa mais ampla por outros recursos 
simbólicos e materiais da sociedade. A afirmação da identidade e a anunciação da diferença 
traduzem o desejo dos diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o 
acesso privilegiado aos bens sociais. A identidade e a diferença estão, pois, em estreita 
conexão com relações de poder. O poder de definir a identidade e de marcar a diferença não 
pode ser separado das relações mais amplas de poder. A identidade e a diferença não são, 
nunca, inocentes (SILVA, 2012, p.81). 

 

Nessa perspectiva, transparece que, através do auto-reconhecimento as comunidades 
quilombolas, além de valorizarem e evidenciarem sua identidade cultural estariam cada vez mais 
organizadas politicamente no sentido de garantirem seus direitos frente ao Estado, através da 
reivindicação de seu reconhecimento como remanescentes de quilombo, o que além de uma estratégia 
política configura ainda uma nova compreensão e posição dessas comunidades “frente ao 
reconhecimento de um processo histórico de desrespeito” (ARRUTI, 2008, p. 14). 

O quinto e último aspecto levantado por Cruz (2007) seria o caráter hegemônico ou 
subalterno das identidades. Todo discurso político de uma sociedade refletiria, nessa perspectiva, 
relações de poder hegemônico, o qual muitas vezes é usado não apenas para representá-la, como 
também, para subvertê-la. Até porque entre os discursos hegemônicos haveria sempre aqueles que 
são subjugados, mas que em determinado momento, podem também deixar sua marginalidade para 
assumir representatividade perante o grupo.  

E tais relações partiriam do estabelecimento de “fronteiras simbólicas entre o que está incluído 
e o que está excluído, definindo, assim, o que constitui uma prática culturalmente aceita ou não” e 
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desencadeando uma classificação demarcada por meio da afirmação das diferenças- “do que somos 
ou do que não somos”, daquilo a que “pertencemos ou do que estamos excluídos” (WOODWARD, 
2012, p. 49). Ainda na perspectiva do autor, esta demarcação das fronteiras entre “nós” e “eles”, 
reafirmaria as relações de poder em “um ato de significação pelo qual dividimos e ordenamos o mundo 
social em grupos/ classes” (SILVA, 2012, p.82). 

A construção e a afirmação política das identidades demandariam ainda alguns aspectos de 
autenticação, os quais, muito frequentemente, são obtidos através de uma “reivindicação da história do 
grupo cultural”.  E é nesse sentido que os cinco pressupostos destacados por Cruz (2007) devem ser 
compreendidos com um todo, uma vez que uma construção histórica se configura por meio de 
elementos relacionais e contrastivos, nos quais se incluem tanto aspectos do sistema simbólico 
imaterial, quanto a própria materialidade da cultura de um povo. Além disso, a construção contínua da 
identidade é realizada ainda sob um conjunto de estratégias e posicionamentos políticos, e até mesmo 
territoriais, que criam relações de hegemonia ou submissão interna e/ou externa aos grupos.  

É preciso considerar ainda a pluralidade de histórias vividas por um grupo cultural em seu 
passado, presente e futuro, buscando compreender a sua identidade cultural, pois cada uma dessas 
experiências individuais, trás em si, a ênfase de determinada característica. Por isso a identidade 
cultural de um grupo é também construída coletivamente, a partir da verdade sobre o seu passado na 
unicidade de uma história partilhada, composta pelas singularidades das representações dos indivíduos 
que compõem o todo cultural capaz de reforçar e reafirmar a sua identidade.  

A compreensão da reprodução cultural pautada nas matrizes tradicionais deve considerar 
ainda o processo de transculturação no qual “os grupos subordinados ou marginais selecionam e 
inventam, a partir dos materiais a eles transmitidos pela cultura metropolitana dominante,” 
características que passam a fazer parte da sua identidade cultural. Essa interação dos aspectos 
culturais entre segmentos dominantes e subordinados se dá em uma “zona de contato”, a qual se 
configura a partir de uma “co-presença espacial e temporal dos sujeitos anteriormente isolados por 
disjunturas geográficas e históricas [...] cujas trajetórias agora se cruzam” (HALL, 2003, p.31).   

Vale ressaltar que a caracterização das culturas como dominantes e subordinadas constitui 
aspecto fundamental para a classificação de paisagens para autores da Geografia Humana, como 
Denis Cosgrove- da escola anglo-saxônica da Geografia Cultural contemporânea (COSGROVE, 1998). 
Ressalte-se que no caso das populações tradicionais seria necessário reconhecer tanto as 
“experiências culturais, seus modos de vida, suas territorialidades, seus saberes e fazeres vividos 
cotidianamente” como todo o “conjunto de representações e ideologias presentes nas imagens, 
discursos, planos e teorias sedimentados historicamente pela mídia, pela visão da classe política”, etc. 
(CRUZ, 2007, P.106). E é precisamente através dessa relação dialética entre “espaço vivido” e 
“concebido” que se constrói a consciência socioespacial de pertencimento das identidades territoriais. 

Diversos estudos de caso em diferentes estados do Brasil acrescentaram um novo elemento 
empírico à identidade do negro brasileiro: a base geográfica, esta que apresenta as marcas da 
historicidade espacial do que está acontecendo, registrando os agentes que atuaram na configuração 
geográfica e na própria dinâmica territorial, ou seja, a territorialidade que “se apresenta como o esforço 
coletivo do grupo social para firmar sua ocupação, para manter o seu ambiente e ter definido o seu 
território” (ANJOS, 2009, p.8). Nessa perspectiva, o território colocar-se-ia, em sua essência, como um 
fator espacial e social implicitamente atrelado à dimensão política permeada na identidade, cujo 
processo de categorização e dimensionamento estão entremeados em suas referências culturais e 
simbólicas. E desse modo: 

 
[...] o território étnico seria o espaço construído, materializado a partir das referências de 
identidade e pertencimento territorial e, geralmente, a sua população tem um traço de origem 
comum. As demandas históricas e os conflitos com o sistema dominante têm imprimido a 
esse tipo de estrutura espacial exigências de organização e a instituição de uma auto-
afirmação política-social-econômica-territorial (ANJOS, 2009, p.8). 
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Nas comunidades quilombolas da região de Alto dos Bois, a propósito, os moradores 
percebem-se como membros de uma comunidade enraizada no território pelos sentimentos que 
expressam e referências familiares que explicitam quando se remetem à comunidade, em sua fala, 
onde sublinham que “esse é o nosso lugar, a nossa família”; enquanto que, nos seus desenhos, as 
crianças da comunidade, sempre destacam as casas da comunidade e explicitam o nome dos 
moradores de cada uma delas. Vale ressaltar por outro lado que para ANJOS (2009, p.105) os 
territórios tradicionais são construídos quando “o pertencimento territorial está associado aos 
antepassados, portanto, a uma memória que relaciona passado-presente”.  

As reflexões em torno da Identidade e do Território sob a perspectiva cultural nos levam a 
compreender que estes são conceitos totalmente permeados pelas concepções do outro. Para o 
estudo das paisagens culturais pode-se afirmar assim que são de fundamental importância, teórica e 
metodológica, se conceber também a leitura das relações humanas com o meio e sua expressão na 
paisagem. As construções simbólicas e materiais da cultura que perpassam os dois conceitos 
funcionam como verdadeiras matrizes de análise, permitindo, através das representações dos sujeitos, 
se compreender como tais relações de pertencimento, Poder e vivência política se expressam e 
consolidam em paisagens culturais. 
 
A CONSTRUÇÃO CONCEITUAL DAS PAISAGENS CULTURAIS NO ARCABOUÇO TEÓRICO-
CONCEITUAL ESPECÍFICO DA GEOGRAFIA HUMANA 

 
Com a inserção das dinâmicas culturais e fatos sociais na análise da paisagem natural em 

determinado momento histórico foi necessário mudar o ângulo de observação, emergindo então uma 
visão vertical da realidade, que buscava alcançar e compreender elementos até então ainda 
negligenciados da paisagem. E essa especificação dos traços comuns de determinadas paisagens, 
levou a uma qualificação das mesmas, como é o caso das paisagens agrárias. Vale ressaltar que tal 
fundamentação da paisagem emergiu da utilização de novos procedimentos além da observação 
direta, como o uso de fotografias aéreas, mapas temáticos, consulta de planos cadastrais, entrevistas 
junto aos atores sociais, dentre outros. Contudo, a diversificação de metodologias e a verticalização do 
olhar geográfico podem levar a simplificações e à perda da visão da realidade como um todo. É nesse 
sentido que o olhar do geógrafo deve ser ativo, multiplicando os pontos de vista, observando a 
realidade a partir de vários ângulos (como fazia Humboldt) e associando à visão horizontal/ oblíqua, a 
dimensão vertical para compreendendo a estrutura vertical ou interna das massas florestais, de um 
agrupamento populacional, etc. (CLAVAL, 2004). 

Nas abordagens da Geografia Cultural norte-americana, as paisagens culturais foram 
abordadas, sobretudo, nas pesquisas de Marvin Mikesell e Philip Wagner, as quais privilegiaram cinco 
temas principais: cultura, área cultural, paisagem cultural, história da cultura e ecologia cultural 
(WAGNER, MIKESELL, 2003). Cada um desses temas se apresenta, a propósito, associado aos 
demais e a inúmeros objetos empíricos; e, aliás, como destaca Mikesell qualquer sinal da ação humana 
numa paisagem implica uma cultura, atrai a história e demanda uma interpretação ecológica; a história 
de um povo evoca sua instalação em uma paisagem, seus problemas ecológicos e culturais; e o 
reconhecimento da cultura leva à descoberta dos traços deixados sobre a terra.  

Wagner e Mikesell (2003), aliás, entendiam a cultura como uma “chave” para a compreensão 
das diferenças e semelhanças entre os homens, considerando estes não como indivíduos isolados, 
mas, como comunidades de pessoas domiciliados num determinado espaço, amplo e contínuo, 
destacando inúmeras características de suas crenças, comportamentos, etc. E sendo assim, a cultura 
resultaria da capacidade de os seres humanos se comunicarem entre si por meio de símbolos 
(WAGNER, MIKESELL, 2003). Classicamente, segundo Sauer, o estudo geográfico da paisagem 
cultural estaria, a propósito, relacionado a um complexo geográfico específico, no qual são 
manifestadas as escolhas feitas e as mudanças realizadas pelos homens enquanto membros de uma 
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comunidade cultural, esclarecendo alguns aspectos da cultura local de determinadas comunidades 
(WAGNER, MIKESELL, 2003).  

Dentre as características de uma paisagem cultural a serem observadas/ registradas, Wagner 
& Mikesell (2003) ressaltam a importância de se destacar aí: o que é antigo e o que é recente; o que é 
típico e o que é excepcional; o que é transitório e o que é permanente; e o que foi imposto pelo homem 
e o que foi dado pela Natureza, para se compreender o modo de vida das comunidades, as evoluções 
locais e os processos de transformação, visualizados numa perspectiva geográfica. Para Corrêa (1995, 
p. 5) as paisagens culturais constituiriam, em síntese, “um conjunto de formas materiais dispostas e 
articuladas entre si no espaço como os campos, as cercas vivas, os caminhos, a casa, a igreja, entre 
outras, com seus estilos e cores, resultante da ação transformadora do homem sobre a natureza” 
(CORRÊA, 1995, p. 5). Assim, as paisagens culturais constituiriam o reflexo das transformações 
atribuídas ao meio pela cultura.  

É relevante assinalar por outro lado que o desenvolvimento da corrente fenomenológica na 
Geografia, na década de 1970, despertou uma nova consciência das relações que interligam os 
aspectos físicos às relações sociais, contribuindo para as análises funcionais e simbólicas do percebido 
postulando que “o mundo que o indivíduo percebe jamais é objetivamente dado” (CLAVAL, 2004, p.  
48). E nesse contexto a paisagem cultural passou a ser considerada “um meio pictórico de representar 
ou simbolizar tudo o que circunda o ser humano”, relevando o significado social e simbólico da 
realidade. As paisagens foram, aliás, nessa perspectiva, associadas metaforicamente a um “texto”, que 
deveria “ser lido e interpretado como um documento social” (CORRÊA, ROSENDAHL, 2003).  

Quanto a esse valor simbólico das paisagens, Isnard (1982, p.71) destaca que as 
representações simbólicas expressas nas paisagens são ricas “em signos que cumprem a função de 
expressar as estruturas sociais em suas mais diversas dimensões”, que em sua materialidade 
constituem meios através dos quais a cultura é modelada. Desse modo, esse simbolismo se traduziria 
“em sinais visíveis: não só o projeto vital de toda a sociedade de subsistir, proteger-se, sobreviver, mas 
também as suas aspirações, crenças e o mais íntimo de sua cultura”. Na perspectiva de Claval, as 
paisagens culturais constituiriam por sua vez uma matriz cultural, expressando diversos aspectos 
culturais que representariam sua dimensão funcional e simbólica. Deste modo, as paisagens culturais 
serviriam “como mediação na transmissão de conhecimentos, valores ou símbolos”, colaborando para 
“transferir de uma geração a outra o saber, crenças, sonhos e atitudes sociais”.  

Outra contribuição na análise das paisagens culturais na perspectiva da Nova Geografia 
Cultural seria a adoção da metáfora da cultura e da paisagem como um texto (à qual já nos referimos 
anteriormente). Essa analogia permitiria se considerar os distintos sentidos que são atribuídos às 
paisagens, de forma que a cultura se apresentaria como uma espécie de documento aberto a múltiplas 
interpretações, e este “documento” poderia simultaneamente: fornecer uma metodologia para a 
interpretação de paisagens; mostrar como a paisagem, entendida como processo cultural, pode servir à 
reprodução e à contestação do poder político; e analisar o relacionamento entre paisagem e poder 
político em um lugar e tempo determinados. As paisagens devem ser analisadas, nesse sentido, num 
contexto de intertextualidade, no qual elas podem ser produzidas e lidas de diferentes modos. A 
paisagem constituiria consequentemente um dos elementos centrais dentro de um sistema cultural, 
como uma reunião ordenada de objetos, um texto, através do qual um sistema social é comunicado, 
reproduzido, experimentado, e explorado.  

Outra abordagem das paisagens culturais que merece destaque, como já registramos, é a de 
Denis Cosgrove, autor que admite uma integração entre o materialismo dialético e aspectos subjetivos 
da percepção da paisagem, ou seja, que propõe uma análise das paisagens sob a perspectiva das 
formas visíveis e das representações de discursos e pensamentos associadas a elas. Nessa 
perspectiva, a paisagem se colocaria como um lugar simbólico, carregando um sistema de 
significações, compostas por meio das relações do seu espaço vivido. E a forma particular que o 
significado de lugar e paisagem assume deveria, nessa ótica, ser examinada em termos de 
especificidades históricas e geográficas enquanto elementos da superestrutura cultural. O conceito de 
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cultura adotado por Cosgrove está intimamente ligado ao Poder, pois o autor explicitamente postula 
que: “um grupo dominante procurará impor sua experiência de mundo, suas próprias suposições 
tomadas como verdadeiras, como a objetiva e válida cultura para todas as pessoas”, assim o poder 
será expresso e mantido por meio da reprodução dessa cultura (COSGROVE, 1998).  

Esta construção conceitual foi constituída sob a influência da concepção de Cultura como 
sistema significante através do qual uma ordem social seria comunicada, reproduzida, experimentada e 
explorada, de forma que a prática e a produção cultural não seriam simplesmente derivadas de uma 
ordem social constituída, mas seriam elas mesmas, elementos maiores em sua constituição. A 
paisagem, nesse enfoque, consistiria numa maneira de ver, compor e harmonizar o mundo externo a 
numa cena, em uma unidade visual buscando-se as implicações das formas visíveis, sua composição e 
estrutura espacial, bem como a unidade, coerência e ordem ou concepção racional do meio ambiente e 
das idéias de intervenção humana e controle das forças que modelam e remodelam nosso mundo 
(COSGROVE, 1998). Como principal método para a leitura das paisagens, o autor propõe a execução 
de trabalhos de campo e a elaboração e interpretação de mapas. Ele ressalta ainda a importância da 
linguagem e de seu significado simbólico, o que pode ser instrumentalizado, por exemplo, através de 
levantamentos/ inventários toponímicos e da análise de sua relação com as paisagens culturais.  

Na perspectiva da Cultura como Poder, Cosgrove destaca, portanto, duas formas de se 
abordar a paisagem. A primeira seria a paisagem do grupo dominante que refletiria o domínio de 
determinado grupo ou classe, através da dominação dos meios de vida, como Terra, Capital, matérias-
primas e força de trabalho, a qual seria sustentado e reproduzido, em grande medida, pela capacidade 
de um segmento projetar e comunicar para todos os grupos, uma imagem de seu mundo, consoante 
com sua própria experiência, e ter aquela imagem aceita como reflexo verdadeiro da realidade de 
todos.  

A segunda seria a paisagem alternativa, reproduzida por grupos subordinados ou não-
dominantes, e que, por sua natureza intrínseca, seria menos visível. Esta poderia ser classificada e/ ou 
subdividida em três categorias distintas de paisagem: as paisagens emergentes, originadas de novos 
grupos e que podem ter caráter transitório, mas, cuja investigação desperta interesse pelo caráter 
utópico expresso em uma nova organização social e espacial impressa nos territórios e lugares (o que 
permitiria uma análise da dinâmica da organização social e espacial expressa na paisagem); as 
paisagens excluídas, formadas por grupos minoritários e pouco integrados, como as minorias raciais ou 
religiosas; e as paisagens residuais, nas quais há pouco significado original, mas que podem 
proporcionar a reconstrução de antigas paisagens culturais. Segundo Corrêa (1995) as paisagens 
residuais podem, a propósito, ser localizadas/ identificadas, significativamente, no mundo rural (mas 
também em algumas áreas da cidade). 
 
POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS: A CHANCELA DE “PAISAGEM CULTURAL BRASILEIRA” 
 

A história cultural do homem deixou diversos elementos singulares de sua reprodução 
impressos no espaço: as práticas, a música, o “saber fazer”, os instrumentos de trabalho e diversas 
outras expressões culturais que se diferenciam e se destacam, das mais distintas formas, entre as 
sociedades.  E tais expressões, no contexto atual onde o retorno às origens, à tradicionalidade é algo 
cada vez mais presente no cotidiano das pessoas e comunidades vêm sendo trabalhadas por diversas 
instituições oficiais que visam reconhecer e proteger esse patrimônio, como já reportamos. O conceito 
de Patrimônio, aliás, possui significado polissêmico, assumindo significados diversificados como: 
herança, monumento e bens, sendo apresentado de modo tangível ou intangível (LIMA, COSTA, 2007).  
Vale ressaltar, a propósito, que os objetos ou manifestações assumem o caráter de patrimônio a partir 
do momento em que a sociedade os reconhece como tal, sendo assim um reflexo não apenas de sua 
ancestralidade, mas do próprio reconhecimento e/ ou apropriação daquele signo como uma 
representação de sua identidade/ memória coletiva.  
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No Brasil, temos o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, um organismo federal 
criado no início do século XX (final dos anos 30), por iniciativa de intelectuais e artistas brasileiros 
ligados ao movimento modernista, instigados inicialmente à proteção, principalmente dos monumentos 
históricos. O IPHAN emerge, nesse contexto, com uma proposta de identificar, documentar, proteger e 
promover o patrimônio cultural brasileiro, partindo de uma divisão departamental entre bens materiais e 
imateriais, refletindo a proposta da Constituição e o caráter positivista científico desse período, apoiado 
nas dicotomias Natureza (patrimônio natural) X Cultura (bens culturais).  

Acompanhando os processos de inovação na visão de Patrimônio Cultural que vem de uma 
perspectiva materialista da década de 30, mas incorporando os novos conceitos da imaterialidade no 
século XXI, o Instituto vem tentando superar a clássica dicotomia que transparece nos instrumentos de 
preservação (que, de início, tendiam a separar a Natureza da Cultura); e é nesse processo de 
maturação/ integração de conceitos/ práticas patrimoniais que emerge (e prevalece hoje) o conceito de 
Paisagem Cultural. O conceito de paisagem perpassou, portanto, todos esses processos de inovação 
teórico-conceitual e metodológica, embora já na década de 1930, aparecia sob forma das paisagens 
excepcionais, sujeitas à tombamento, mas ainda sob a perspectiva de sua materialidade. 
Posteriormente, na Constituição de 1988, é que ela reaparece visualizada/ contextualizada numa 
perspectiva mais abrangente, como destaca Delphim (2008, p.95): 

 
(...) com o movimento ambientalista das últimas décadas do século XX, a paisagem, visa 
como recurso não renovável, é incorporada à Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988, que destaca, dentre outros, sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. A nova e complexa percepção orienta o 
capítulo de patrimônio cultural, no qual a paisagem passa a ser vista não apenas sob a forma 
de componentes tomados de forma material e imaterial e tratados individualmente, mas 
também como um conjunto. 
 

E é partir dessa nova concepção que o IPHAN passa a reconhecer as paisagens culturais 
através da concessão pelos órgãos do patrimônio cultural, de uma certificação e um selo de chancela 
de qualidade, o qual deve ser mantido por meio da atuação conjunta de prefeituras, estados, a União e 
comunidades residentes em sua abrangência territorial. Em 2009 é efetivamente promulgada, pela 
Portaria no. 127, a Chancela de Paisagem Cultural, (que objetiva, portanto, a preservação tanto de 
dimensões materiais como imateriais da realidade). Segundo o IPHAN: 

 
(...) Paisagem Cultural Brasileira é uma porção peculiar do território nacional, representativa 
do processo de interação do homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência humana 
imprimiram marcas ou atribuíram valores. São exemplos da Paisagem Cultural as relações 
entre o sertanejo e a Caatinga, o candango e o Cerrado, o boiadeiro e o Pantanal, o gaúcho 
e os Pampas, o pescador e os contextos navais tradicionais, o seringueiro e a Floresta 
Amazônica, por exemplo. Como estes outros tantos personagens e lugares, formam o painel 
das riquezas culturais brasileiras, destacando a relação exemplar entre homem e natureza 
(INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, 2009). 

 

O reconhecimento das Paisagens Culturais passou, de fato, pelo pressuposto de que elas são 
construídas pelos grupos sociais, partindo da relevância atribuída por eles às dimensões simbólica e 
funcional desse espaço vivido. Estas são expressas por distintos signos sociais, econômicos, políticos 
e ambientais, que lhes conferem relevância na mediação da transmissão de conhecimentos, valores ou 
símbolos e na transferência de uma geração à outra, do saber, crenças, sonhos e atitudes sociais. 
Esse processo, segundo Castriota (2009, p. 7) representa um avanço conceitual e metodológico no 
campo do patrimônio, uma vez que “combina de forma inextricável os aspectos materiais e imateriais 
do patrimônio”, de maneira mais integrada. 

Deve-se reafirmar que a trajetória e o novo conceito de paisagem cultural estabelecido pela 
chancela supracitada trazem consigo, o questionamento de posturas tomadas pelos instrumentos de 
preservação que originalmente separavam, como já sinalizamos, a paisagem de acordo com diferentes 
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critérios, materializados em livros de registros que segregavam os signos que compõem o seu 
significado. Postulamos que o Vale do Jequitinhonha, poderia nitidamente receber a chancela de 
paisagem cultural brasileira, pois da mesma forma que os vales do Itajaí e do Ribeira de Iguape se 
caracteriza por grande riqueza cultural, sociodiversidade (com a presença aí, de populações afro-
descendentes, caboclas, indígenas, etc.), além de sítios arqueológicos, cidades com belíssimo 
patrimônio histórico-cultural e arquitetônico barroca a exemplo de Diamantina, Minas Novas, Milho 
Verde (CASTRO, DEUS, 2009), etc. 
 
PAISAGENS CULTURAIS NO VALE DO JEQUITINHONHA 
 

 O Vale do Jequitinhonha é uma das regiões de identidade cultural mais marcante do estado de 
Minas Gerais. Observa-se aí uma realidade sociocultural densa e contraditória - continuamente 
reelaborada pelos atores sociais locais -, clássicos ou emergentes (DEUS, 2012). Para Nogueira et. al 
(2007), o Jequitinhonha é sobretudo, uma região de contrastes, com rico patrimônio histórico e cultural, 
mas com precárias condições de saúde, saneamento e educação (agravadas por impactos 
relacionados à disposição de rejeitos da mineração, resíduos sólidos urbanos, etc.). Por vezes 
estigmatizada por visões reducionistas por sua crítica situação ambiental e econômica (que se reflete 
nos baixos indicadores sociais), a região caracteriza-se, contudo, por grande vitalidade cultural, como 
têm registrado diversos pesquisadores (DEUS, 2012, RODRIGUES et. al, 2012). Para a pesquisadora 
Geralda C. Soares (2000, p. 17), que conhece intimamente a realidade local, o Jequitinhonha é “um 
vale de muitas culturas”- devido ao protagonismo aí exercido, por segmentos sociais como índios 
“ressurgidos”6 e quilombolas, que vão inclusive, progressivamente forjando novas territorialidades e 
redimensionando/ requalificando a dinâmica social regional (SOARES, 2000, p. 17).   

A sede da Fazenda Alto dos Bois - que constitui como já reportamos importante sítio histórico 
cultural do Vale -, casarão datado de 1729 (Figura 1), possui 22 cômodos, e abrigou no passado, a 3ª 
Companhia dos Dragões. Nesse período a região de Minas Novas, destacava-se pela abundância de 
riquezas minerais (ouro e diamantes) descobertas por volta de 1727 pelo grupo de bandeirantes 
paulistas chefiado por Leme do Prado. O arraial encontrava-se então juridicamente ligado à comarca 
de Serro Frio; e administrativa e militarmente à comarca da Bahia. Tais divisões político-administrativas 
acabaram por gerar uma série de conflitos que acabaram resultando na incorporação da região ao 
território mineiro.  

 

 
Figura 1: Casarão da Fazenda Alto dos Bois 

Foto: Ludimila de Miranda Rodrigues – dez/ 2012 

 
A importância desse sítio histórico de liga à lotação aí de 30 soldados que deveriam atuar na 

“guerra justa” contra os “selvagens” da região - os índios “botocudos”. Nesse período, de fato, ainda  
domiciliavam-se nos vales do Jequitinhonha e Mucuri muitas “tribos”, tanto de etnias com contingentes 
populacionais mais reduzidos como os Maxakalí(s), Macuni(s), Malali(s), Pataxó(s), Panhame e 

                                                             
6 Comunidades remanescentes de caboclos/ índios em processo de reafirmação da identidade étnica (DEUS, 2012). 
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Comonoxó, como dos diferentes grupos étnicos que integravam a grande família dos “Botocudos” 
(como os denominava a Coroa portuguesa), aos quais já nos referimos: incluindo os Pojitxá(s), 
Gyporok, Nack-Nenuck, Aranã(s), etc., conhecidos coletivamente por designações diversas como: 
Aymoré(s), Guerén, Borun, Endjerekmun... e hoje extintos, em sua maioria, no contexto regional do 
Jequitinhonha7.  

Com a implementação da Carta Régia de 1808, a expansão portuguesa sobre os territórios 
tradicionais indígenas, reduziu consideravelmente sua autonomia, o que desencadeou também 
hostilidades indígenas (de autodefesa) contra os colonos (os quais também eram incentivados a 
guerrear e escravizar índios em troca de isenções fiscais). Por vezes, as “tribos” mais frágeis- como os 
Maxakalí(s), Macuni(s), Malali(s)-, se uniam aos fazendeiros portugueses em busca de proteção contra 
os ataques dos seus inimigos tradicionais- os grupos Borun(s), muito mais aguerridos e coesos do que 
os demais povos indígenas da região (RIBEIRO, 1995).  

As paisagens naturais e culturais locais ficaram conhecidas pelos documentos oficiais e relatos 
de viajantes estrangeiros que percorreram a região, inclusive visitando o aldeamento indígena de Alto 
dos Bois e a cidade de Jequitinhonha; e que, ao passarem pela região, inclusive documentaram os 
hábitos indígenas. A militarização da região é que ocasionou a formação de destacamentos militares 
junto aos aldeamentos indígenas, sendo ordenados a fazer guerra e escravizar os grupos indígenas 
hostis à colonização do Vale.  

Muitos naturalistas estrangeiros do século XIX percorreram a região como os franceses 
Auguste de Saint-Hilaire (2000, 2004) e Alcides D’Orbigny, e os alemães Johann Emanuel Pohl, Von 
Spix e Von Martius. Pohl, em sua viagem à região, empreendida no início do século XIX, destacou as 
dificuldades para se chegar à região e registrou ainda a localização da aldeia e as características do 
casarão, como pode ser observado no relato abaixo: 

 
[...] atingimos o Ribeirão Fanadinho, que corre de leste para oeste com a largura de três 
braças e se despeja no Rio Fanado. Em sua margem está edificada a aldeia onde residem 
os Macunis ou o Quartel do Alto dos Bois. [...] Fomos hospedados no quartel. Este Edifício, 
formado apenas de barro e coberto de palha de palmeira, possui várias divisões e tem uns 
20 e poucos metros de comprimento. Uma esteira de palha faz o papel de porta. Foi-me 
concedido uma das divisões. Em regra o número de soldados aqui estacionados é de 25, 
sob o comando de um Furriel, que é ao mesmo tempo comandante da aldeia. A sua missão 
é dirigir os índios que ali moram e defender a aldeia de intrusão dos Botocudos hostis. [...] 
(POHL, 1976, p.361). 

 

No período de atuação do destacamento militar em Alto dos Bois, alguns portugueses, que se 
tornaram posteriormente senhores de escravos, instalaram-se na região, e são, presumivelmente, seus 
descendentes, os atuais donos do casarão.  

A presença dos quilombos em regiões como o Vale do Jequitinhonha pode ser visualizado, 
segundo Fiabani (2005, p. 412), como um “fenômeno social e histórico objetivo”, que foi “alvo de 
diferentes interpretações ao longo do tempo”. Com a Constituinte, em 1988 e as discussões sobre o 
patrimônio cultural brasileiro, “o quilombo originado no seio da sociedade escravista, manifestação, 
sobretudo, do trabalhador escravizado, passou à proteção do Estado, ao se definir a titularização das 
terras de comunidades remanescentes de quilombos” (FIABANI, 2005, p. 421). E subseqüentemente, 
em 2003, a Associação Brasileira de Antropologia, passou a considerar como quilombo toda 
comunidade rural que agrupe descendentes de escravos vivendo da cultura de subsistência e onde as 
manifestações culturais têm forte vínculo com o passado (FIABANI, 2005; SILVA, 2003).  

No Jequitinhonha, Soares (2000) identifica a presença de quilombolas nos seguintes 
municípios: Chapada do Norte, Francisco Badaró (Jacu e Mocó), Jequitinhonha (Mumbuca), Araçuaí 

                                                             
7 À exceção, presumivelmente, de poucos remanescentes dos Aranã(s), dispersos pelas zonas urbana e rural dos 
municípios de Araçuaí, Itinga e Coronel Murta (DEUS, 2012). No Vale do Rio Doce é que genuinamente ainda existe um 
povo indígena indiscutivelmente filiado à família dos “Botocudos”: trata-se dos Krenak, sediados no município de 
Resplendor, em Minas Gerais- na divisa com o estado do Espírito Santo (DEUS, 2011). 
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(Sapé, Tum-Tum e Quilombo), Virgem da Lapa (Quilombo) e Leme do Prado (Porto Cori). E Queiroz 
(1998) discrimina dez núcleos de resistência cultural afro-negra em Minas Gerais, entre os quais inclui 
Chapada do Norte (onde são comunidades quilombolas: Moça Santa, Misericórdia, Santa Rita, Poções, 
Paiol, Ferreira, Porto dos Alves, Gamela, Gravatá, Cuba, Córrego do Rocha e Córrego Santa Rita). No 
município de Minas Novas, são por sua vez, qualificadas como quilombolas as comunidades de 
Macuco, Pinheiro, Gravatá, Mata II, Curralinho, Ribeirão da Folha, Capoeirinha, S. Pedro do Alagadiço, 
Santiago Trovoado, Santiago Quilombo, Cabeceiras, Fanado Abaixo e Bem Posta. Inventários 
toponímicos regionais também permitem a identificação de muitos quilombos na região (DEUS, 
NOGUEIRA, FANTINEL, 1998). 

Localizado na porção noroeste do município de Angelândia (a antiga: “Vila dos Anjos”) e 
próximo aos limites municipais de Capelinha e Minas Novas, Alto dos Bois compreende, em termos 
físico-geográficos, um terreno medianamente acidentado, no qual há uma rede hidrográfica densa, 
relacionada principalmente aos complexos hidrológicos do Córrego Capão, Córrego Fanadinho e Rio 
Fanado. A importância do Rio Fanado, pertencente à bacia do rio Araçuaí- vale ressaltar-, está 
relacionada à sua função histórica de via de penetração na região do Alto Jequitinhonha. No trecho 
desse curso fluvial localizado na área estudada, o rio é, a propósito, margeado por matas-galeria e 
possui águas livres de poluentes, configurando assim uma área de lazer para a população local.  

O Córrego Fanadinho, localizado nas áreas limítrofes da fazenda, compreende uma possível 
rota de acesso a um sítio arqueológico do aldeamento indígena dos Macuni, na gruta de pedra ou 
“Toca dos Índios” (Figuras 2/ 3), que possui, aproximadamente, 20 m de comprimento e 6 m de largura, 
e que, acredita-se, teria abrigado não apenas índios (e/ ou paleoíndios), mas também escravos fugidos. 
Ao lado do córrego há também uma pequena gruta quartzítica, de pequenas dimensões, que se 
presume ter sido utilizada por tropeiros e policiais para ali descansarem, em suas incursões pela 
região. Verificou-se, entretanto, que, curiosamente, tal sítio geológico não é, entretanto, 
frequentemente visitado pelos moradores da região que mantém uma relação, em certa medida, 
topofóbica, em relação à Toca, vista por eles como um local perigoso, onde animais selvagens e 
bandidos se escondem (de acordo com depoimentos que ouvimos dos mais velhos moradores 
quilombolas locais). 

 
Figura 2: Acesso à Toca do índio. 

Foto: Ludimila de Miranda Rodrigues, dez/ 2012. 

 
Figura 3: Entrada da Toca do Índio. 

Foto: Ludimila de Miranda Rodrigues, dez/ 2012. 

 
Já o córrego Capão, por estar localizado nas proximidades da sede da fazenda foi, e ainda é, 

importante fonte de água potável e de energia para mover as máquinas do estabelecimento rural como 
o moinho e a antiga gangorra, antigamente utilizada para socagem de grãos (e da qual ainda resta um 
muro de apoio feito de pedras secas - uma técnica construtiva do período colonial) – (COLIN, 2010). O 
córrego corre sobre um leito de pedras quartzíticas, que configura um conjunto de cachoeiras e 
pedreiras (compostas por afloramentos rochosos) em suas margens e leito, além de formar diversas 
piscinas naturais. A pedreira e a cachoeira deste córrego são, aliás, apropriadamente reconhecidas 
como patrimônio municipal.  
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Vale ressaltar que os atuais moradores da fazenda expressam nítido sentimento de topofilia, de 
afeição, em relação ao lugar em que vivem há gerações, como pode ser observado na fala abaixo:  

 
Eu só acho triste quando eu desço aí pra baixo que eu vejo só mato, aí eu olho, eta! Quantas 
vezes eu fiz farinha de milho aqui! Cadê aquela gangorra pra gente ouvir o barulho dela? 
Mas era um barulho tão bonito, eu tenho tudo na cabeça aqui, tudo, tudo... Eu queria que 
fosse tudo igual ao que eu achei. Mas então, o povo não “me ajudou”. E eu falo que qualquer 
um dos parentes “não ajudou”. E isso aí, pra falar bem a verdade, quando eu “tô” aqui 
sozinha, eu durmo bastante, eu sei lá... Não sei o que acontece: eu sonho, eu acordo com o 
barulho do moinho girando, na cabeça... Porque quando ele acaba(va) de moer o milho e ia 
moer só a pedra sozinha, ele ficava fazendo aquele barulho. Hum! Mas me dá uma paixão, 
eu tenho saudade! Mas não tem ninguém pra poder botar minhas coisa(s) como era antes, e 
o que eu achei, eu tinha vontade de deixar (depoimento de quilombola, moradora da 
fazenda, 75 anos, dez/ 2012).  
 

Nas proximidades deste córrego, e em toda a região, encontra-se uma vegetação muito rica, 
composta por resquícios de Mata Atlântica, manchas de Caatinga, Cerradão, Cerradinho e capoeiras. 
O Alto dos Bois corresponderia a uma região de transição na qual se localiza o divisor de águas dos 
rios Doce, Jequitinhonha e Mucuri. Em frente à entrada da fazenda há inclusive uma paineira 
(“barriguda”), cedros e um cacto mandacaru (de grande porte), presentes na propriedade há várias 
gerações, e um tronco de braúna, o qual se acredita ter sido utilizado para punição dos escravos 
(ANGELÂNDIA, Prefeitura Municipal, 2000 b/ c).  

Encontra-se também próximo à sede da fazenda, um antigo cemitério, construído por 
portugueses cristãos e longamente utilizado, no passado, pelas comunidades vizinhas (de Minas 
Novas, Capelinha e Turmalina). Há aí alguns túmulos nos quais se podem ler nomes e datas, um muro 
de pedras quartzíticas cercando a área e resquícios de um portal. Nas proximidades do cemitério 
verifica se ainda a presença de um cruzeiro e de um oratório, símbolos com significado religioso que 
serviam de referência para a população local, principalmente nas ocasiões de enterros e/ ou visitas aos 
túmulos dos mortos. O cruzeiro, feito de madeira lavrada, “tem em sua base um pequeno oratório 
rústico, composto de lajes quartzíticas, emborcadas sobre uma base de pedra seca cangicada” 
(ANGELÂNDIA, Prefeitura Municipal, 2000 a, ficha 12). 

A sede da fazenda, marco de maior destaque na paisagem, devido à sua importância histórica, 
arquitetônica, possui ainda rico acervo patrimonial de bens e utensílios. A casa de pau-a-pique, 
construída em 1729 sobre um embasamento em pedra quartzítica, com telhamento colonial de três 
águas, ripas em palmeira jerivá, amarradas com cipó-escravo, encontra-se ainda em bom estado de 
conservação, tendo sido feitas poucas intervenções nas paredes internas da casa, e o acréscimo aí, de 
um cômodo para instalação de forno e banheiro. Dentre os bens destinados ao beneficiamento 
alimentar aí preservados podem ser discriminados: um pilão de madeira lavrada, ainda utilizado para 
processamento dos grãos; um forno de beneficiamento de farinha, cilíndrico, construído em pedra, 
adobe e barro (já desativado); um tacho de cobre batido (feito à mão), que pertenceu ao tataravô do 
atual proprietário e que era utilizado para a fabricação de doces, como rapadura (atualmente o 
equipamento encontra-se danificado pelo uso recorrente), além do equipamento utilizado para 
fabricação de garapa a partir de prensagem de cana-de-açúcar, moinho manual e candeeiro ainda 
utilizado para iluminar a casa em dias em que falta energia elétrica (Fotos 4/ 5/ 6).  
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 Figura 4: Equipamento utilizado para 

fabricação de garapa a partir de 

prensagem de cana-de-açúcar  

Foto: Ludimila de Miranda Rodrigues, dez/ 

2012. 

 
Figura 5: Moinho Manual  

Foto: Ludimila de Miranda Rodrigues, 

dez/ 2012 

 
Figura 6: Candeeiro  

Foto: Ludimila de Miranda 

Rodrigues, dez/ 2012. 

 
As paisagens que configuram o patrimônio cultural da Fazenda Alto dos Bois, não se 

restringem àquelas contidas dentro dos limites da propriedade, pois a sua relação com as comunidades 
adjacentes permanece até hoje. A importância cultural da fazenda pode ser verificada na fala e atitudes 
de membros de comunidades rurais próximas (como Santo Antônio dos Moreiras) e distantes (como 
Canoas ou Córrego do Arrependido, esta última localizada na outra extremidade do município). 
Sugestivamente, a partir do levantamento desse patrimônio cultural pela prefeitura municipal em 1999, 
e das iniciativas destinadas a transformar o sítio em Reserva Ecológica e Patrimônio Cultural 
(ANGELÂNDIA, Prefeitura Municipal, 2002), muitas comunidades locais começaram a revalorizar e 
resgatar suas referências culturais particulares, como as lendas, mitos e tradições como festas, grupos 
musicais que utilizam instrumentos e/ ou utensílios característicos do seu cotidiano e, ligados à história 
e cultura peculiares de cada um desses diferentes lugares. Visando encaminhar o processo para o 
IEPHA (Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico) e IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional) foram realizados extensos relatórios, dossiês e inventários do patrimônio cultural 
material e imaterial de Alto dos Bois e região. Contudo, o processo se arrasta até hoje, sem nenhum 
resultado concreto.  

Vale ressaltar que a criação do parque ecológico e o reconhecimento como patrimônio cultural 
do sítio do Alto dos Bois agregariam à região um valor etnoambiental e ecoturístico, propiciando uma 
nova possibilidade de renda e lazer para a população local na perspectiva da sustentabilidade cultural- 
processo que paralelamente poderia permitir/ propiciar a inserção dos núcleos quilombolas num 
processo estimulante de autodefesa e etnodesenvolvimento. O lugar poderia se transformar 
conseqüentemente em foco de programas de educação ambiental e patrimonial direcionados a atores 
locais/ regionais a exemplo dos estudantes de vários graus de ensino. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O envolvimento dos atores locais nesse processo configura não apenas a emergência 
identitária destas comunidades e grupos, mas também o exercício de novas territorialidades na região, 
uma vez que tais comunidades passam, nesse processo, a se reconhecer comunitariamente e a se 
apropriar imageticamente de seus territórios. O resgate sociocultural por meio das histórias possibilitou 
que as mesmas verificassem as convergências e proximidades históricas, culturais e sócio-étnicas que 
as interconectam, tendo como exemplo exponencial dessas trajetórias etnopolíticas em curso a 
reafirmação étnica e a dinâmica reterritorializante (HAESBAERT, 2007) dessas comunidades 
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remanescentes de quilombos. Foi o auto-reconhecimento/ auto-identificação destas comunidades como 
quilombolas que desencadeou, aliás, a certificação de uma delas (Alto dos Bois, Córrego do Engenho e 
Barra do Capão), pela Fundação Palmares, em 04/ 11/ 2010. E diante dessa nova realidade que se 
instala no município é que se faz cada vez mais necessário o desenvolvimento de práticas que 
possibilitem o desenvolvimento social, cultural e econômico das comunidades envolvidas.  

Diante do reconhecimento e da valorização dos elementos que constituem a paisagem cultural 
das populações tradicionais no Vale do Jequitinhonha, e mais especificamente da região de Alto dos 
Bois, verifica-se também que a dimensão cultural vai além da compreensão das práticas e valores 
tradicionais. Faz-se necessário compreender os desdobramentos políticos que se interconectam com 
essas paisagens, as relações sociais e de Poder que aí se configuram e que incidem no território local. 
Assim, o propósito da definição e estudo de paisagens culturais preocupa-se em destacar não apenas 
as materialidades envolvidas na proteção histórica e cultural do patrimônio, como também as 
imaterialidades que estão atreladas a esses bens, como sentimentos, festas, os modos de vida, etc.  

Nesse sentido as paisagens culturais devem ser compreendidas não apenas através do 
reconhecimento/ descrição dos signos e significados que as compõem. É preciso compreender suas 
sutilezas e meandros, a dimensão política e as práticas direcionadas às relações de Poder, sejam elas 
de articulação interna ou externa. Dentre as articulações internas, vale ressaltar, o relevante papel 
assumido pelas lideranças locais, as relações de solidariedade e respeito estabelecidas entre as 
pessoas com diferentes níveis de parentesco, as divisões e organizações do território comunitário; 
enfim, uma série de desdobramentos relacionados à dinâmica interna das comunidades. Já as 
articulações externas vinculam-se à resposta que o grupo constrói diante das pressões exercidas por 
realidades, sejam elas políticas, econômicas, sociais ou culturais. Um exemplo é o próprio movimento 
de auto-reconhecimento e valorização da cultura afrodescente das comunidades quilombolas.  

Assim, acredita-se que o conceito de paisagem cultural, principalmente se relacionado às 
comunidades tradicionais, consiste em uma abertura para novas políticas públicas de desenvolvimento 
local, considerando todos os elementos que compõem a diversidade sociocultural das localidades/ 
comunidades. Tais práticas devem ser guiadas a partir da percepção e da necessidade das populações 
locais. Uma forma de se alcançar tais objetivos é a aplicação aí de metodologias científicas 
participativas, tais como as utilizadas nesse trabalho. Além disso, é preciso que se realizem projetos 
que contemplem de forma conjunta as dimensões sociais, culturais, econômicas e ambientais regionais 
e locais. Na ótica de Cosgrove, poderíamos, a propósito, classificar como emergentes, as paisagens 
culturais aí gestadas, nesse processo recente de mobilização em que se percebe considerável ganho 
de visibilidade política, nos últimos anos/ décadas, pelos núcleos quilombolas domiciliados no Vale do 
Jequitinhonha, em geral, e no sítio de Alto dos Bois, em particular, na medida em que tais comunidades 
têm vivenciado ultimamente uma dinâmica nitidamente reterritorializante e exercido crescente 
protagonismo etnopolítico. 
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