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RESUMO

Esta pesquisa é resultado de uma analise antropológica sobre o processo identitário de
Mangueiras, uma comunidade remanescente de quilombo existente na cidade de Belo
Horizonte, em Minas Gerais. Por meio da observação participante das diferentes
situações, relações, conflitos e contextos que marcam a articulação política do grupo,
desde o auto-reconhecimento, em 2005, até os dias de hoje, procurou-se compreender o
processo dinâmico pelo qual o grupo tem lutado por seus direitos ao se constituir como
sujeito específico nas disputas pela legitimação da territorialidade quilombola no espaço
urbano. Concluiu-se que a condição para que o grupo desenvolva autonomamente os
seus modos de viver e se relacionar com os atores que o envolvem e com a própria
cidade é a sua participação ativa nas esferas políticas e decisórias, para a manutenção da
constante tensão entre uma identidade de resistência e uma identidade legitimadora,
inaugurando novas divisões espaciais, políticas e simbólicas.
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ABSTRACT

This research is the result of an anthropological analysis about the identity process of
Mangueiras, a remnant of quilombolas communities, in Belo Horizonte, Minas Gerais.
Through participant observation of different situations, relationships, conflicts and
contexts that mark the political articulation of the group, from the self-identification in
2005 until the present days, we tried to understand the dynamic process by which the
group has struggled for their rights to become a specific subject in the legitimization of
their territorialities in the disputes in urban space. It was concluded that the condition of
the autonomy of the group, on their relations involving different actors, is the active
participation in the political sphere, maintaining a constant tension between resistance
and legitimating identities, inventing new spatial, political and symbolic divisions.
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INTRODUÇÃO
O quilombo de Mangueiras, em Belo Horizonte, Minas Gerais, é um dos
milhares de grupos do país que recorreram à auto-identificação étnica, a fim de reverter
o seu histórico de exclusão social, pobreza e discriminação racial, pleiteando o
reconhecimento pela sociedade de suas identidade coletiva e territorialidades
específicas. Assim como os demais grupos, Mangueiras vem (re)construindo a sua
própria história, buscando na sua memória, nas práticas culturais e territoriais e na
relação com os demais sujeitos que o envolvem o arcabouço que o legitime a ocupar
novos espaços sociais e assumir a sua autonomia coletiva.
Esta pesquisa realizou um recorte no processo de construção dessa identidade
pelo quilombo de Mangueiras, no contexto de tensões e conflitos em que o grupo se
insere, entendendo a identidade étnica no seu caráter relacional, contrastivo e dinâmico.
Partindo das referências conceituais antropológicas aplicadas à compreensão das
relações interétnicas segundo o paradigma interacionista de Barth (1998), desenvolvo
no primeiro capítulo as demais categorias e métodos que possibilitaram a delimitação
do objeto e do campo de investigação.
No segundo, descrevo a inserção no campo, as impressões advindas da
observação etnográfica e as categorias que iriam estruturar a análise a partir do processo
de territorialização. No terceiro, esse processo de territorialização é explicado a partir
de um mapeamento das relações de Mangueiras e os sujeitos que estão à sua volta,
principalmente aqueles ligados à estrutura do Estado, nas suas variadas instâncias e
dimensões. Mangueiras é aqui inserido em seu contexto e em um lugar na cidade, o qual
ele assume contando com o apoio de diversos parceiros e uma rede de interação com a
sua vizinhança. É nesse entorno que também se configura o conflito entre as
expectativas de Mangueiras se manter em seu lugar, dentro e fora da cidade e a
expansão urbana naquela região, projetada pela parceria entre Poder Público e
investidores privados na construção de um nova fronteira urbana.
No quarto e último capítulo, exploro essa tensão entre o quilombo e a cidade,
abordando os dilemas enfrentados por Mangueiras para assumir uma posição específica
nas disputas pelo espaço urbano, ao mesmo tempo em que o grupo pretende manter as
suas próprias relações de territorialidade, constituindo um novo território, irredutível às
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categorias vigentes de campo/cidade, visto que ele inaugura novas divisões espaciais,
políticas e simbólicas.

	
  
2	
  
	
  

	
  

3	
  

1 O QUILOMBO E O PROCESSO DE FORMAÇÃO IDENTITÁRIA

1.1 Primeiras notas
Esta pesquisa se iniciou com uma ideia um tanto ambiciosa de incursão no
campo antropológico por alguém com pouca (ou nenhuma) experiência para tal, por ser
egressa de outra área de formação, raramente afeita a estudos de campo e às indagações
científicas – o Direito. Até então, era difícil, para mim, imaginar uma pesquisa cujo
projeto não dispusesse previamente sobre uma estrutura teórica, problemas e hipóteses
já levantados. Aos poucos, descobri que isso não serviria ao necessário treino para o
pensar antropológico, que procura antes observar atentamente o seu campo para enfim
desvendar, com o auxílio da teoria, os problemas que povoarão a atenção da
pesquisadora, na medida em que se mostram relevantes à compreensão das dinâmicas
observadas.
Pouco eu tinha, então, em termos de projeto que me servisse para precisar o meu
problema e apontar caminhos para o desenvolvimento da pesquisa. Definira apenas que
o meu interesse estava nos grupos que assumem a identidade étnica de quilombos e na
maneira como eles encaram o desafio de redefinirem, para si e para o resto da
sociedade, as formas de viver, ocupar o espaço e se relacionar ao mundo. Para tanto,
procurei selecionar um grupo específico, que já estivesse em processo de identificação,
organizado em torno de suas demandas por direitos étnico-territoriais – em formação de
uma identidade política.
Esse seria o ponto de partida porque eu tinha em mente que a efetiva conquista
de direitos e da condição de autonomia coletiva, garantias existentes no papel, exigiriam
lutas talvez mais árduas que aquelas necessárias à aprovação do dispositivo
constitucional que determinou a titularidade dos territórios às comunidades
remanescentes de quilombos. Nos processos políticos e nas disputas que se dariam por
consequência dessa inserção de um novo sujeito na esfera pública estaria a oportunidade
de uma vivência prática de como a identidade étnica quilombola assume um papel
significativo, passando a redefinir a realidade de um grupo e de tudo o que está a sua
volta.
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A escolha do grupo foi, então, estratégica. Naquele momento, havia sido
divulgado que a comunidade quilombola de Mangueiras, situada em Belo Horizonte,
estava atravessando uma situação de conflito com o Poder Público Municipal em razão
da aprovação de uma lei que promoveria uma ampla ocupação urbana da área que fica
em torno do quilombo, atualmente coberta pela vegetação da chamada Mata do Isidoro1.
O Plano Municipal2 destinava-se a implantar, aos poucos, uma nova regional da cidade,
já que se trata de uma área ocupada atualmente por assentamentos irregulares, de baixa
renda. O quilombo apareceu em cena sem ser chamado previamente, por
desconhecimento da própria Secretaria responsável, mas foi ouvido ao final do processo
legislativo para opinar sobre os impactos das obras ao território do quilombo, ainda não
regularizado.

	
  

	
  

Imagem 1- Mapa das regiões administrativas de Belo Horizonte. Fonte: Site da Prefeitura de Belo Horizonte
(portalbh.pbh.gov.br). Acesso em 17/05/2012.
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No dia 28 de março de 2010, um blog especializado em divulgar casos de racismo ambiental já apontava
preocupação com o quilombo devido à ocupação da última fronteira verde da cidade. Disponível em:
http://racismoambiental.net.br/2010/03/de-ultima-fronteira-verde-a-10%C2%AA-regional-de-bh/. Acesso
em 01/05/2010.
2

O Plano Urbano Ambiental da Região do Isidoro foi divulgado em março de 2010 e disponibilizado pela
Prefeitura no sítio: http://issuu.com/geel/docs/apresentacao_isidoro_pbh. Acesso em 01/05/2010.
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Imagem 2- Mapa indicando a localização da Região do Isidoro na cidade, próxima à sua fronteira norte.
Fonte: Blog da Região Norte de BH (http://blogdanorte.blogspot.com.br/2010/04/pbh-apresenta-plano-paraocupacao-da.html). Acesso em 10/03/2012.

Procurei então travar contato com pessoas que sabia terem algum envolvimento
com a comunidade – os antropólogos do Núcleo de Estudos Sobre Populações
Quilombolas e Tradicionais (NuQ), grupo da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG), que elaborou o Relatório Antropológico de Mangueiras concluído em 2008; o
Escritório de Direitos Humanos (EDH), que havia prestado consultoria para a
constituição da Associação Quilombola; a defensora pública Ana Cláudia, também
apoiadora da comunidade. Nos três primeiros contatos, fui alertada da situação difícil
por que passava o grupo – a morte de seu Valter, presidente da associação quilombola, o
descrédito dos quilombolas em relação ao governo, o qual vinha alimentando tantas
perspectivas desde a certificação do quilombo, mas não havia colocado nada em prática
em termos de benefícios concretos. Alertaram-me também sobre a desconfiança dos
quilombolas de Mangueiras em relação a pesquisadores e acadêmicos que chegavam até
lá a fim de elaborar teses que não teriam nenhuma utilidade para o grupo. Eu deveria
então me aproximar com cautela, consciente das cobranças que me seriam feitas acerca
das minhas intenções e da contribuição que poderia oferecer ao quilombo.
Não sabia, até então, das dificuldades que um pesquisador pode enfrentar para
entrar em campo. O conhecimento que detemos sobre o objeto não descreve os detalhes
	
  
5	
  
	
  

	
  

6	
  

e as minúcias sobre o que você irá encontrar, que a sua suposta neutralidade como
pesquisador será colocada à prova pelos pesquisados dependendo da forma como você
se insere e se aproxima do grupo. Não esperava encontrar as dificuldades que tive. Por
ingenuidade, esperava ter, no início, abertura para conversar com as lideranças e delas
garantir a possibilidade de apresentar à comunidade minha proposta de pesquisa, que
levaria provavelmente à aprovação de todos, já que estaria tão de acordo aos interesses
políticos do grupo.
Mas não foi isso que aconteceu a princípio e em nenhum momento. Percebi que
a minha relação com o grupo estaria marcada pelas tensões que eu já esperava encontrar
no confronto com outros atores sociais; eu mesma seria, a todo tempo, localizada como
alguém de fora, pretendendo reduzi-los a uma ideia, a uma construção imposta sobre
como eles devem agir, parecer ou se comportar. O único caminho possível da minha
aproximação viria pela conquista individual de duas figuras chaves, as primeiras com
quem me encontrei e que consegui convencer de minha intenção de ser uma parceira do
grupo – em lugar de ser unicamente uma observadora. Eram Ione e Maurício, as duas
lideranças da comunidade.
A chegada ao campo trouxe à tona uma série de impressões, expectativas e
percepções que foram difíceis de organizar. Sem muito treino e experiência com o olhar
antropológico, eu ia coletando elementos com os quais não sabia muito ao certo como
lidar, variando nas dúvidas sobre como observar e saber o que e como indagar. Afinal,
os atores da minha pesquisa já haviam me localizado a partir de referências suas que se
remetiam a experiências muitas vezes frustradas; eu deveria tentar desconstruir esse
preconceito inicial para então convencê-los a me aceitarem como observadora. A todo o
tempo tinha que dar respostas a perguntas que eu nem mesmo conhecia, pois procurava
encontrá-las naquela experiência de contato.
Foi muito difícil convencer a mim mesma de que a fragilidade da minha posição
na relação com os quilombolas – marcada ora pelo afeto e a confiança, ora pela
rejeição, desconfiança – seria uma constante e não um desafio que eu deveria superar
para só então ter acesso ao que eles poderiam me mostrar. Além de ser uma constante,
era parte do meu objeto; o fato de me fazerem oscilar entre pólos opostos de relação
indicava elementos sobre as contradições da dinâmica identitária do grupo. As
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distâncias e as proximidades às quais a minha relação com o quilombo estava submetida
formariam o meu material inicial de pesquisa e determinariam a forma como iria
(re)construindo o meu objeto.
Nesse processo de aproximação e encontro com o grupo, descartei a
possibilidade de desenvolver aquele modelo de pesquisa tradicional caro à etnografia,
baseado na “imersão” na realidade nativa e descrição detalhada do seu modo de vida.
Havia dois principais empecilhos a isso – a indisponibilidade de tempo, tanto da minha
parte, por ter um prazo restrito para a pesquisa de campo, quanto da parte dos
quilombolas, que tinham boa parcela de suas vidas fora do quilombo, e ainda havia o
desinteresse do grupo em se abrir para que a minha investigação ganhasse esse nível de
profundidade. Além disso, confesso ter cometido erros e desde já me desculpo com a
comunidade por todas as atitudes invasivas ou pouco refletidas que possa ter tido,
muitas vezes motivadas por falhas na comunicação entre mim e o grupo.
Nesse sentido, explicito que a trajetória que fiz até chegar a estas breves
conclusões foi marcada por condições específicas que me obrigaram a tomar um certo
distanciamento do próprio grupo, o que não significa que ele não tenha participado
ativamente das minhas observações. Ao contrário, pela posição que eu assumia ao longo
da pesquisa na relação com os mangueirenses, via a necessidade de compreender todo o
contexto de relações que envolvia o grupo, os conflitos, as diferentes perspectivas e
representações que cada um fazia da mesma identidade em formação. Afinal, eu
constatava que o grupo não desejava mais uma nova tradução acadêmica do que eles
eram, para que a sociedade os conhecesse e os reconhecesse. Era preciso uma reflexão
que problematizasse os desafios para os quais os quilombolas procuram respostas – que
se encontram às vezes em outros lugares – por meio de análises que interroguem, além
dos “nativos”, os contextos, as estruturas e os demais sujeitos do seu processo
identitário. Esta pesquisa lança algumas perspectivas sobre esse processo dinâmico e
inacabado, a partir do auto-reconhecimento do grupo como comunidade remanescente
de quilombo.
1.2 Construindo o objeto: uma apresentação de Mangueiras
A comunidade quilombola de Mangueiras se localiza no município de Belo
Horizonte, na região norte, quase fronteira com a região nordeste da cidade. Está ainda
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bastante próxima da cidade de Santa Luzia; o acesso à comunidade se dá por meio da
rodovia MG-20, que liga Belo Horizonte a Santa Luzia. Para além da área ocupada
pelas moradias de Mangueiras e dentro dos próprios limites do seu território, estende-se
uma grande área verde preservada – a maior ainda existente na cidade – conhecida
como Isidoro, área onde se encontram também algumas nascentes.
Com um histórico de discriminação e de dificuldades de acesso a todos os bens e
serviços básicos da cidade, os habitantes dessa ocupação iniciaram o processo de autodefinição como quilombo em 2005 – adotando então o nome de Mangueiras, pela
grande recorrência dessas árvores na comunidade – contando com o apoio de pessoas
com quem conviviam e que notavam as características culturais específicas marcantes
na vida daquelas famílias. Em 2005, a comunidade foi certificada como quilombola pela
Fundação Palmares3 e, deste então, iniciou sua articulação política para a garantia dos
direitos étnicos e territoriais, bem como para a construção de políticas específicas para o
quilombo. Em 2008, foi concluído o Relatório Antropológico de Mangueiras – o qual
descreve as características históricas, econômicas e socioculturais do quilombo – um
dos requisitos para a demarcação do território, o qual será titulado em nome da
Associação Quilombola de Mangueiras4.
A origem da ocupação, conforme descreve o seu Relatório Antropológico, é
anterior à própria construção da cidade de Belo Horizonte, sendo então localizada entre
Santa Luzia e Sabará. Registra-se que a comunidade surgiu a partir de Maria Bárbara
Azevedo, que herdou parte das terras do Ribeirão da Izidora de seus pais. Os herdeiros
de Maria Bárbara, descendentes de dois de seus filhos, Cassiano e José Maria, formam
as famílias que hoje residem parte da primeira ocupação, atualmente em processo de
delimitação e demarcação junto ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA).
Ao todo, cerca de 60 pessoas vivem em Mangueiras, divididas em 22 famílias e
14 residências, ocupando 2 hectares de terra com suas habitações. Além do espaço das
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O primeiro requisito para se iniciar o processo de reconhecimento e titulação territorial das comunidades
quilombolas é a certificação pela Fundação Cultural Palmares, ligada ao Ministério da Cultura.
4

Até a data deste escrito, o processo não havia sido concluído pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (INCRA), órgão federal responsável por essa atribuição. O processo está em fase de
contestação pelos proprietários da região.
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casas, os moradores utilizam também os seus quintais para o cultivo de plantas
medicinais, hortaliças para consumo próprio, criação de animais domésticos e ainda
uma criação de cavalos, na parte de cima do terreno.

Imagem 3 – Mapa adaptado das residências de Mangueiras. Fonte: Relatório Antropológico de
Mangueiras (NuQ/INCRA, 2008)

	
  
Imagem 4- Caminho que leva às casas da parte de cima de Mangueiras. Fonte: Arquivo da autora, 2012.

Ao se chegar a Mangueiras, segue-se um pequeno caminho de terra cercado por
árvores que se estende ao longo de um morro, ao redor do qual todas as casas foram
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construídas. Ao pé do morro, vislumbra-se a primeira construção: a sala de aula,
construída com o apoio da Prefeitura, que atualmente vem servindo apenas para as
reuniões da Associação Quilombola. Logo acima da sala de aula encontra-se a casa de
dona Wanda, seus filhos e netos, seguida pela casa de Ivanilda, uma de suas filhas. As
outras casas não são visíveis logo quando se chega ao quilombo, é preciso seguir o
caminho de terra e subir um pouco até encontrar as outras residências, que estão muito
próximas umas das outras, embora cada uma tenha o seu espaço próprio para os seus
quintais.

	
  
Imagem 5- Sala de aula, atual sede da associação. Fonte: Arquivo da autora, 2012.
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Imagem 6- Casas da parte de baixo de Mangueiras. Fonte: Arquivo da autora, 2012.

	
  
Imagem 7- Casas da parte de cima de Mangueiras. Fonte: Arquivo da autora, 2012.

Por meio do Relatório Antropológico pôde-se construir a genealogia das famílias
atualmente residentes, todas descendentes dos filhos de Maria Bárbara Azevedo,
Cassiano e José Maria.
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Um dos filhos de Cassiano, Cassianinho, casou-se com dona Wanda, viveu e
criou seus filhos em Mangueiras na casa de seu pai, falecido em 1973. O casal se
separou em meados da década de 80 e dona Wanda foi para outro lugar, acompanhada
de seus filhos, retornando apenas em 1988, já viúva. O retorno de dona Wanda era
motivado pelo receio que tiveram de perder o direito sobre as terras.Com o passar dos
anos, até meados dos anos 2000, todos os filhos de dona Wanda retornaram a
Mangueiras – Ivone, Antônio, Ione e Ivanilda – sendo que apenas esta última não vivia
na casa da mãe5. Além dos filhos, vivem também com dona Wanda seus três netos,
filhos de Ivone e Ione, e dois bisnetos.
Nas casas situadas mais na parte de cima do quilombo, vivem os descendentes
de José Maria. O vínculo com o lugar foi mantido principalmente por José Emílio, neto
de José Maria. Mesmo tendo passado alguns períodos fora, trabalhando em fazendas,
ele sempre retornava à sua casa e na década de 60 se instalou definitivamente com sua
mulher e filhos. Dos filhos de José Emílio (Rosângela, Eduardo, Elisabete, Isabel,
Luciano e Roseli), falecido recentemente, quase todos vivem atualmente em
Mangueiras, após migrações e retornos, tendo se instalado em definitivo no quilombo
até meados da década de 80. Enteados e netos de José Emílio também passaram a viver
em Mangueiras até o início dos anos 2000.
Tendo em conta esse histórico de saídas e retornos à comunidade, foi constatada
pelo Relatório a importância de José Emílio e Wanda, com suas respectivas famílias,
para a manutenção de um vínculo de ancestralidade entre os moradores, reproduzido na
continuidade no lugar. Afinal, mesmo com a saída dos filhos, motivadas pela
constituição de suas próprias famílias, casamentos e relações de trabalho, estes
mantinham uma relação própria com o lugar, a memória e a família, o que os fez
retornarem à comunidade. Apesar das dificuldades e adversidades – até 2005, por
exemplo, não havia luz elétrica nem esgoto encanado no quilombo – as famílias se
mantêm unidas pelo vínculo da ancestralidade e o da necessidade de sobreviverem no
dia-a-dia.
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Ivanilda faleceu no decorrer da pesquisa, ao final de 2011. Seus filhos e netos continuam vivendo em
Mangueiras.
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Embora sejam quase todos os moradores trabalhadores informais da cidade,
cultivam práticas agrícolas, criam animais e preservam alguns traços de um modo de
vida tipicamente rural, como o uso do fogão à lenha, criação de galinhas e o uso
rotineiro de ervas medicinais, daí se considera que sustentam um “estilo de vida
rurbano” (NuQ/INCRA, 2008: 89).
Foram percebidas algumas diferenças e divisões existentes internamente, sobre
as quais o Relatório destaca:
Na comunidade, opera uma clara distinção entre os moradores
“de baixo” (descendentes de Cassiano José Maria) e os “de
cima” (descendentes de José Maria dos Santos). Esta divisão se
traduz, entre outros aspectos, em uma clivagem econômica e
instrucional: os “de baixo”, geralmente, possuem um maior grau
de instrução, embora no caso das crianças não haja tal divisão,
uma vez que todas, tanto as “de cima” quanto as “de baixo”,
estão devidamente matriculadas em escolas da região. As casas
de baixo também são mais espaçosas e possuem uma infraestrutura melhor, principalmente a de Dona Wanda, que se
destaca pelo tamanho e pelo acabamento. Os moradores “de
cima” possuem escolarização básica, sendo poucos os que lêem
fluentemente. Suas casas também são mais simples e menores
que as de baixo, o que gera um aparente sentimento de divisão
entre esses dois grupos (NuQ/INCRA, 2008, p.89).

Uma das características notadas durante a realização do Relatório foi inclusive o
fato de que os moradores de cima adotam de forma mais evidente o modo de vida rural,
apropriam-se mais do território por essas práticas, na medida em que mantém criações
de galinha melhor estruturadas, mantêm cultivos mais diversificados, utilizam mais do
fogão à lenha, detêm a criação de cavalos e mulas. Provavelmente, esses moradores
mantêm um vínculo mais efetivo com a terra por influência de seu patriarca, José
Emílio, que detinha um amplo conhecimento das propriedades nutricionais e medicinais
das plantas da região, além de haver trabalhado por muitos anos em fazendas.
De outro lado, os moradores da parte de baixo de Mangueiras passaram a
praticar o candomblé na comunidade há cerca de dois anos, defendendo que esta é uma
maneira de resgatar a memória de seus antepassados e preservar as tradições africanas e
quilombolas.
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Embora já tivesse uma inserção política em andamento no âmbito das políticas
sociais do município de Belo Horizonte – após a abertura do processo de demarcação,
delimitação e titulação territorial no INCRA – Mangueiras ganhou visibilidade para os
gestores das políticas urbanas da cidade no início de 2010, quando a Prefeitura anunciou
o Plano Urbano Ambiental de toda a região do Isidoro, seguido da aprovação da
Operação Urbana do Isidoro6, um instrumento que modifica os parâmetros de uso e
ocupação do solo, a fim de atender à demanda de crescimento da cidade nos limites do
vetor norte. Está previsto, ao todo, que sejam construídas 62 mil unidades residenciais
verticalizadas, para que 45% de toda a área seja destinada à preservação ambiental,
delimitada

em

dois

parques

públicos

e

reservas

particulares

ecológicas.

	
  
Imagem 8 - Mapa com o contorno (em laranja) aproximado da Região do Isidoro, com a localização do
Quilombo de Mangueiras. Fonte: Google Earth, 2012.

O quilombo está localizado no entorno da área delimitada como a Regional do
Isidoro, embora a área pleiteada no processo do INCRA tenha sido, no plano
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O contexto da aprovação da Operação Urbana do Isidoro será explicado no capítulo quatro. Trata-se de
um instrumento urbanístico, instituído pela Lei 9959/2010, que modificou a Lei de Uso e Ocupação do
Município de Belo Horizonte, criando regras especiais para a ocupação da Região do Isidoro, com
parâmetros diferenciados de adensamento para cada parcela da área.
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originalmente apresentado pela Prefeitura, sobreposta por algumas obras propostas7.
Mesmo assim, num primeiro momento, o quilombo não havia sido comunicado de nada,
pois “se encontrava à margem do processo deliberativo”8, que envolvia Poder Público,
empreendedores e proprietários da área. Técnicos, profissionais e setores da Prefeitura
envolvidos com as políticas urbanas desconheciam a própria existência de um quilombo
urbano na cidade, embora houvesse um setor específico – a Coordenadoria de Políticas
para a Igualdade Racial, antiga COMACON, atual CPIR – que já vinha acompanhando
Mangueiras desde 2005 em questões como saneamento e reformas urbanas. Chamados a
se manifestarem pouco antes da aprovação da lei da Operação Urbana na Câmara
Municipal, os quilombolas conseguiram garantir um acordo com o Poder Público, que
se comprometia a evitar que parte do território pleiteado fosse destinada a uma reserva
particular ecológica e à ampliação da via 540, às margens da qual o quilombo se
encontra. Foi ainda garantida a implementação de uma Área de Diretrizes Especiais
(ADE), para regular de modo específico a ocupação e os usos do território quilombola.
Os interesses e direitos dos quilombolas podem ser regulamentados pelos três
entes que compõem a república – a União, os estados e os municípios. A União, além de
ser responsável por titular os territórios, por meio da atuação do INCRA, assume
também a atribuição das políticas públicas específicas para povos tradicionais e
etnicamente diferenciados, voltadas para a educação, cultura, saúde, geração de renda,
acesso à justiça, enfim, políticas que impliquem a inclusão dos povos quilombolas, com
o reconhecimento de suas diferenças. Contudo, sem uma articulação às outras unidades
da federação, tais políticas públicas caem no vazio, já que elas dependem das demandas
que aparecem nos estados e municípios para que sejam efetivamente implementadas,
por meio do repasse de recursos materiais, técnicos e orçamentários. No caso do
município de Belo Horizonte, por exemplo, a CPIR foi a primeira a tratar efetivamente
da questão quilombola e atualmente tenta articular os diversos setores políticos e
técnicos da Prefeitura em torno da problemática étnico-racial mais ampla, em todas as
suas manifestações. As conquistas dessa Coordenadoria são, contudo, muito limitadas
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
7

Previa-se, nesse plano original, que a área pleiteada pelo quilombo estaria sobreposta parcialmente pela
via 540 – que liga a Avenida Cristiano Machado à Rodovia MG-20 – após a sua ampliação, e ainda pela
construção de uma reserva ecológica particular.
8

Segundo Izabel Dias, arquiteta e integrante da Secretaria de Planejamento Urbano da Prefeitura de Belo
Horizonte, em entrevista concedida no dia 22/05/2010.
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para além das políticas sociais e assistenciais, devido à sua falta de força política diante
de outras secretarias municipais tais como a de planejamento e políticas urbanas.
Os quilombolas contam também com entidades e organizações não-estatais que
contemplam seus interesses e apóiam suas reivindicações, como é o caso da Federação
Mineira de Quilombos, a qual reúne representantes de quilombos de todo o estado,
embora Mangueiras não tenha ainda uma representação formal, ou seja, a sua
associação não está vinculada à Federação.
Embora haja um contexto concreto de oportunidades e caminhos para a
conquista de seus direitos e para o reconhecimento perante a sociedade, os quilombolas
de Mangueiras sentem-se ainda muito frágeis diante dos desafios de atuar e defender as
suas demandas. Não há como separar a história da comunidade das histórias pessoais de
seus participantes, sujeitos castigados pela exploração do trabalho provocada com a
expansão urbana numa área originalmente rural, estigmatizados pelo entorno como um
“bando de negros vivendo na mata fechada” (NuQ/INCRA, 2008, p.106), submetidos à
invisibilização que o processo urbano provoca a quem não tem acesso formal à cidade,
aos bens e serviços urbanos.
Na fala de vários quilombolas em diversos momentos, aparece o termo
resistência como aquilo que define o que são; a resistência que os permite sobreviverem
às adversidades mantendo-se livres em seu território ao compartilharem algo que lhes
pertence exclusivamente e ao qual eles também pertencem. A fronteira étnica é o
resultado dessa exclusão recíproca: de um lado, a exclusão que é dada pela realidade
que vivem; de outro, a exclusão que eles mesmos promovem ao rejeitarem a adequação
a seu entorno, a assimilação aos padrões gerais de comportamento e sociabilidade, a
conformação aos modelos que a cidade, bem como a sociedade circundante,
proporcionam.
Nesse sentido, a própria institucionalização, mesmo quando vem conferir
legitimidade e autonomia ao grupo, traz o dilema e a desconfiança sobre novas formas
de estigmatização e normatização dos comportamentos, introduz a expectativa de que o
grupo exerça poderes até então inimagináveis por seus participantes, o que levanta os
problemas das divisões internas ao grupo e a necessidade de que estas sejam superadas
em consensos artificiais de decisões associativas.
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1.3 Uma digressão na teoria antropológica
Como o meu objetivo se inicia por compreender a formação da identidade
étnica, é necessário precisar esses conceitos antropologicamente, antes de saber quais
são os pressupostos à construção do objeto da pesquisa. Primeiramente, qual é o
significado que a Antropologia atribui a essa categoria política que hoje se costuma
denominar grupos étnicos, povos ou comunidades tradicionais?
A Etnologia, ciência responsável por desvendar ao Ocidente o mundo não
ocidental, construiu categorias, classificou grupos, sociedades e formas de vida que
observou segundo critérios que foram desde a visão mais etnocêntrica que os
enquadrava como povos primitivos, parados no tempo e nas leis da natureza, até leituras
que percebem a alteridade não mais como um reflexo inferiorizado da identidade
europeia, mas como produto de processos históricos e dinâmicos (MONTERO, 1997).
A etnicidade, antes pensada a partir do determinismo biológico e racial,
substituídos por certo determinismo cultural (CUNHA, 2009) embora confrontada pelo
processo de aculturação, reconstitui-se nos contextos de diásporas, que revitalizam as
tradições culturais no domínio dos grupos étnicos “ocidentalizados”(POUTIGNAT;
STREIFF-FENART, 1998).
Marshall Sahlins (2007) contribui para o resgate crítico da relação entre
indivíduo e ordem cultural, ação e estrutura, refutando as interpretações fundadas na
matriz antropológica durkheimiana. Nestas, as percepções individuais são subsumidas
diretamente da ordem social; nesse sentido, basta ao antropólogo assimilar a ordem que
inconscientemente os nativos reproduzem em suas ações. O autor destaca então como
essa interpretação desconsidera ou anula o papel dos eventos históricos e da
singularidade das ações individuais, que garantem a imprevisibilidade da reprodução da
ordem cultural.
Em outro momento, respondendo às manifestações incrédulas sobre a validade
do conceito de cultura propagadas pelas leituras pós-modernas, Sahlins observa que a
reificação ocidental das culturas nativas, decorrente da ideologia colonialista, não
deslegitima o papel que a cultura exerce na vida social (SAHLINS, 1997) – um papel
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eminentemente simbólico, que fornece a estrutura do pensamento e da ação dos
indivíduos.Contudo, é na prática, na vivência cotidiana e nas escolhas conscientes dos
indivíduos que a estrutura é vivida, atualizada e transformada. E o papel estratégico
exercido pela cultura, ao demarcar diferenças, não leva necessariamente à dominação
colonial dessas diferenças – “ a cultura aparece aqui como a antítese de um projeto
colonialista de estabilização, uma vez que os povos a utilizam não apenas para marcar
sua identidade, como para retomar o controle do próprio destino”(SAHLINS, 1997: 46).
O estudo da etnicidade recupera assim a ação, a história, os sujeitos, e as mudanças, que
não apareciam nas leituras antropológicas tradicionais.
A abordagem interacionista, desenvolvida por Barth e Moerman (POUTIGNAT;
STREIFF-FENART, 1998) radicaliza o papel dos eventos, das ações e interações, na
tentativa de demarcar o caráter distintivo da cultura nativa pelo modo como ela se
articula às experiências de identificação constrastiva do grupo. Em outras palavras, a
etnicidade deixa de ser inerente aos traços culturais de um grupo, definindo-se então
como uma forma de organização fundada na divisão do mundo social a partir das
relações contrastivas – aquelas que produzem sinais diacríticos, emblemas da distinção
entre os de dentro e os de fora (BARTH, 1998). Tal enfoque, com seu caráter não
substancialista, influencia fortemente a etnologia contemporânea:
A dessubstancialização dos grupos étnicos operada pelos
antropólogos sociais continua sendo a principal descoberta e
aquisição fundamental em que se apóiam todas as pesquisas
atuais sobre a etnicidade. O ponto de partida comum a todas
essas pesquisas é a distinção analítica entre a organização das
relações étnicas e o conjunto dos modos de vida e dos costumes
compartilhados por uma população. O que deriva do domínio da
etnicidade não são as diferenças culturais empiricamente
observadas, mas as condições nas quais certas diferenças
culturais são utilizadas como símbolos da diferenciação entre os
in-group e os out-group (POUTIGNAT; STREIFFFENART, 1998, p.129).

A leitura interacionista sobre o fenômeno da etnicidade evita assim a
interpretação holista da cultura, voltada para os padrões culturais enquanto objetos
necessariamente coerentes e organizados. Em contraponto, Barth privilegia a
observação desses padrões como resultantes de processos sociais específicos, que não se
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remetem a uma ordem funcionalmente coerente. Ele propõe uma análise cultural que
recaia sobre a matriz de processos na qual são produzidas as construções culturais, para
que sejam desvendadas as suas dinâmicas ou a multiplicidade dos padrões parciais;
compõe, assim, uma análise sobre a práxis social, necessariamente ligada ao contexto
histórico (BARTH, 2000).
Na esteira dessa tendência, situam-se representantes da etnologia brasileira,
como Roberto Cardoso de Oliveira (1976) e Manuela Carneiro da Cunha (1986; 2009).
Oliveira (1976) destaca o momento da identificação étnica como um processo
engendrado nas situações de contato interétnico – as diferentes categorias de
agrupamentos étnicos são definidas pelas relações que se dão em cada contexto de
contato. Não há identidade social étnica e tampouco relações de identificação sem que o
grupo assuma um sistema de valores, representações e classificações que trave
necessariamente relações de oposição (ou contraste) dentro de um sistema mais amplo
de identidades. Daí porque a definição de um grupo étnico dependa necessariamente da
auto-atribuição e da atribuição pelos outros.
Para Cunha, a etnicidade é uma linguagem, a linguagem do contraste, que se
utiliza da cultura como sistema que organiza a percepção do mundo e diferencia de
quem está do outro lado da fronteira. Traços culturais de origens distintas, que se
encontram à disposição dos agentes, serão acionados a partir de seu potencial retórico e
performativo, na medida em que validarem a distinção que se quer manter. Contudo,
essa linguagem não se expressa enquanto mera retórica ou ideologia9; ao contrário, ela é
produto e produz a realidade que significa – símbolos de resistência e significações não
oficiais – a partir da tradução dos sistemas simbólicos já existentes para a linguagem
contrastiva, em termos de diferenças étnicas. “Não se pode definir grupos étnicos a
partir de sua cultura, embora, como veremos, a cultura entre de modo essencial na
etnicidade”(CUNHA, 2009, p. 238).
O estudo da etnicidade pelo paradigma interacionista acaba por recuperar a
análise de Max Weber (1991) sobre grupos étnicos. Para este autor, a comunidade
étnica é promovida por meio de um sentimento de unidade e compartilhamento de
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A autora discorda do posicionamento de Roberto Cardoso de Oliveira quanto à afirmação deste de que
a identidade étnica é uma ideologia. Ver em CUNHA (2009).
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origem que leva a uma ação política comum – “(...) é a comunidade política que
costuma despertar, em primeiro lugar, por toda parte, mesmo quando apresenta
estruturas muito artificiais, a crença na comunhão étnica, sobrevivendo esta geralmente
à decadência daquela”(WEBER, 1991, p.270). Tal senso de comunhão étnica se
desenvolve de relações associativas e pessoais, quando se travam formas de vida
tipicamente étnicas, que se diferem das demais.
A análise do fenômeno étnico comporta, portanto, um deslocamento do olhar
antropológico centrado na objetividade dos padrões culturais estruturados para a
subjetividade expressa nos processos sociais onde é acionada a fronteira étnica. A
interação, o conflito, as dubiedades e contradições observadas em campo não são mais
empecilhos à definição de quem é o sujeito étnico; ao contrário, compõem o contexto
privilegiado de sua análise, o que torna a própria etnicidade problemática, ou seja,
dinâmica e processual. Definir um grupo é saber como ele interage com seu entorno,
como ele elabora padrões de troca, diálogo e organização dessa interação.
A abordagem interacionista inaugurada por Barth tem tido ampla aceitação pela
etnologia brasileira nos debates sobre os remanescentes de quilombos, uma categoria
identitária não reconhecida até a promulgação da Constituição de 1988, a qual traz o
dispositivo que regulamenta a titularidade das terras ocupadas por esses grupos, o artigo
68 dos Atos de Disposições Constitucionais Transitórias10 . Em contraponto a uma
tendência de vincular tais grupos ao conceito historiográfico de quilombo –
agrupamento de escravos fugidos – bem como à necessidade de se comprovar
documentalmente uma autenticidade de origem, construiu-se publicamente, por meio do
esforços científicos e também políticos

(ARRUTI, 2006;

O’DWYER, 2002;

OLIVEIRA, J.P., 1998), a noção de que comunidades quilombolas são unidades
políticas étnicas. Quais seriam as implicações desta nova forma de classificar grupos
que até então inexistiam enquanto unidades política e socialmente reconhecidas?
Arruti (2006) chama a atenção para o fato de que não havia – por parte do
legislador constitucional, tampouco pelos próprios militantes que defenderam a inclusão
de um dispositivo em favor dos grupos negros organizados – a mínima ideia da
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Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é
reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.
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realidade que aquela regulamentação poderia alcançar, bem como de suas
consequências e implicações no panorama fundiário do país. Na verdade, o ato estatal
cria uma nova categoria, uma nova forma de classificação social, fundada em
mecanismos institucionais de reconhecimento. Os processos consecutivos, tanto de
formulação dos critérios científicos, políticos e institucionais que dão forma e conteúdo
ao que a lei prevê, quanto de mobilização dos grupos e atores sociais em torno do
reconhecimento nas situações práticas, constituem o que aqui pretendo chamar de
formação da identidade quilombola.
Efetivamente, os grupos que hoje aderem a essa identidade passam a fazê-lo aos
poucos; eles etnicizam, discursivamente, o que até então eram experiências marcadas
pela opressão, pelo estigma, pela resistência aos padrões hegemônicos de trabalho e
sociabilidade. Aderem à linguagem étnica, para usar o conceito apresentado por Cunha
(2009), como forma de dar sentido à realidade de carências e marginalidade em que
vivem. Por isso, ao mesmo tempo em que a identidade étnica quilombola é um produto
do contexto histórico brasileiro, ela é um objeto em disputa, pois se trata de um modelo
oficial de classificação e divisão do mundo social (BOURDIEU, 2002), dotado da
capacidade de conferir poder e autonomia a quem for por ele legitimado. Se ela é, então,
um dado da realidade objetiva – partindo-se do pressuposto de que a auto-atribuição do
grupo étnico deve guardar correspondência à sua vivência cotidiana da etnicidade – e
ainda uma nova forma de interpretar essa realidade, há na identidade quilombola tanto
elementos que se remetem a um passado ressignificado ou “des-invizibilizado”, quanto
ao futuro das coletividades étnicas. Não há quilombos sem que grupos reais se
imaginem e se afirmem como tais, mas também é preciso que tais grupos estejam
dispostos a construir, em conjunto aos demais setores da sociedade – e por vezes em
conflito com eles – o sentido dessa categoria identitária.
A leitura interacionista sobre as relações identitárias que se configuram no
contexto nacional garante, portanto, o paradigma da etnicidade como ponto de partida
da articulação entre a teoria antropológica e a sua aplicação prática nas demandas que se
multiplicam na sociedade brasileira. Rejeitam-se os parâmetros historicistas,
biologicizantes ou culturalistas, ou seja, parâmetros exteriores aos próprios sujeitos
coletivos. Consolidam-se os critérios subjetivos, que determinam os sinais diacríticos, a
maneira como cada coletividade organiza sua contrastividade em relação a seu entorno.
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Há, contudo, certa insuficiência ao paradigma da etnicidade, por ele não responder
plenamente às exigências dos campos de interpretação do fenômeno étnico e
concomitante implementação dos direitos quilombolas.
Outros instrumentos foram sendo construídos para servirem de base à prática de
diversos atores, tanto na produção teórica quanto na produção de laudos
antropológicos11:
As comunidades quilombolas constituem grupos mobilizados
em torno de um objetivo, em geral a conquista da terra, e
definidos com base em uma designação (etnômio) que expressa
uma identidade coletiva reivindicada com base em fatores
pretensamente primordiais, tais como uma origem e ancestrais
comum, hábitos, rituais ou religiosidade compartilhados,
vínculo territorial centenário, parentesco social generalizado,
homogeneidade racial, entre outros. Nenhuma dessas
características, porém, está presente em todas as situações,
assim como não há nenhum traço substantivo capaz de traduzir
uma unidade entre experiências e configurações sociais e
históricas tão distintas (ARRUTI, 2006, p.39).

Nenhum dos critérios se sobrepõe ao fundamental – a auto-atribuição –
confirmada pelo dispositivo legal que viria facilitar a atuação do Estado na titulação das
terras quilombolas, o Decreto 4887, de 2003. Não importam tanto as condições como
cada grupo expressa a sua identidade quilombola, mas o fato de que ele a acione
politicamente nas relações com o Estado, com outros grupos e nos conflitos fundiários,
onde a territorialidade quilombola e a vivência cotidiana de uma luta pelo espaço
assumem um papel significativo.
Dadas as circunstâncias do “aparecimento” desse novo ator político no cenário
de intensas disputas territoriais envolvendo as comunidades quilombolas, a concepção
interacionista de identidade étnica formulada por Barth revela algumas limitações,
embora seja bastante útil para combater abordagens “substancialistas” evocadas por
setores conservadores da sociedade brasileira (ARRUTI, 2006).
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Há que se destacar a participação da Associação Brasileira de Antropologia (ABA), associada às ações
do Ministério Público Federal, na elaboração desses instrumentos. Ver em O’DWYER, 2002; 2010;
LEITE, 2005.
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Eriksen (1991) demonstra o caráter excessivamente abstrato da abordagem
interacionista, se ela desconsidera os contextos de interação, as implicações históricas e
sociais que fazem com que cada situação atribua à etnicidade um sentido específico,
variável. Segundo o autor, é preciso que o antropólogo se atente não apenas à forma,
mas ao conteúdo das diferenças que são acionadas nas relações interétnicas e como elas
se ligam aos contextos simbólicos em que são produzidas; não se trata apenas de
averiguar a forma como a diferença é expressa – se segue o modelo contrastivo da
etnicidade – mas ainda o que significa ser étnico em cada contexto de interação, devido
às circunstâncias e limitações que este imprime na ação dos sujeitos.
A

etnologia

brasileira

também

extrapola

a

abordagem

interacionista

(OLIVEIRA, J.P., 1998; 1998b), ao demonstrar que o contexto de interação dos grupos
rurais negros que viriam a se afirmar quilombolas era marcado por relações de
dominação e conflitos nos quais o próprio Estado, ao mesmo tempo em que nomeia a
categoria política quilombola e atribui direitos a ela, perpetua a subordinação desses
grupos ao legitimar as estruturas de dominação às quais eles estão submetidos. Nesse
sentido, o Estado-nação aparece como figura importante do contexto de interação que
vincula o processo constitutivo da identidade étnica (OLIVEIRA, J.P., 1998b). A
afirmação da identidade étnica combina processos mais amplos de formação de
identidades política e racial, em contextos de exclusão e desigualdade, que
inevitavelmente envolvem conflitos territoriais – ou conflitos entre territorialidades
(LITTLE, 2002) – e suas variadas dimensões.
Existe ainda o problema da adequação da identidade étnica, vivida e significada
territorialmente nas relações que o grupo trava interna e externamente, e a “identidade
quilombola englobante, de caráter jurídico-administrativo”(ARRUTI, 2006, p.40).
Embora o trabalho dos antropólogos em laudos antropológicos seja o de “contextualizar
o grupo, utilizando como parâmetro as classificações e categorias nativas de autoidentificação”(O’DWYER, 2002, p.24), nem sempre é fácil o necessário diálogo com o
campo jurídico, pois este tende a esperar pela comprovação de um vínculo imemorial
dos grupos com seus lugares de origem e com suas práticas culturais e territoriais. A
expectativa de que se evidencie, por meio de um processo judicial ou administrativo, a
existência de um território preciso, apropriado por certo grupo, segundo uma
continuidade histórica que seja refletida na configuração atual da ocupação, é frustrada
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na medida em que o saber antropológico, mesmo que seja tomado do ponto de vista
pericial, segue os seus próprios princípios e cânones (OLIVEIRA, J.P., 1998),
irredutíveis a uma lógica que “cristaliza” os sujeitos étnicos dentro de certas definições
fechadas ou alheias ao universo de significados do grupo.
E, além dos descompassos gerados entre os saberes técnicos jurídicos e
administrativos – necessariamente objetivos e normatizadores – e o conhecimento
antropológico, que pode ser instrumentalizado a partir dos laudos antropológicos
produzidos, mesmo obedecendo a outras lógicas de generalização e objetividade, há
ainda os problemas de ordem política que surgem a partir daí, aos quais os antropólogos
vêm procurado responder, explicitando e problematizando as posições políticas que
assumem no âmbito da garantia dos direitos constitucionais (LEITE, 2005; 2006;
O’DWYER, 2002; 2010).
Todas essas questões levam à necessidade de se entender a complexidade da
figura estatal e como ela se relaciona à produção de significados que interferirão na
dinâmica interétnica. Não se quer aqui reduzir essa dinâmica a uma noção tradicional de
soberania estatal, como se o Estado detivesse exclusivamente a força da definição de
identidades. Ao contrário, é preciso complexificar

o “outro” homogeneizador dos

processos sociais que os sujeitos étnicos enfrentam, admitindo que a própria etnicidade
está sujeita a disputas entre os diversos atores envolvidos na regulamentação de direitos
e na criação de políticas públicas quilombolas, sem considerar aqueles que se põem,
declaradamente ou não, em conflito em relação às demandas das comunidades. Não se
trata, portanto, meramente de uma dicotomia entre os de dentro e os de fora; há muitas
interfaces a serem exploradas nesse campo da formação de identidades dinâmicas,
processuais e que por isso exigem um olhar atento aos processos que investiga, sem cair
num excessivo subjetivismo ao se tentar fugir do objetivismo. Ao mesmo em que se
corre o perigo de substancializar identidades em padrões culturais, ocorre, de outra
parte, o erro de se criar uma expectativa de que o sujeito étnico irá assumir plenamente
a autonomia sobre a sua identidade, sem que se considere o caráter problemático dos
processos aos quais os grupos são submetidos.
Todos esses pressupostos estão implicados ao problema que se coloca neste
estudo: como se configuram as relações de etnicidade da comunidade quilombola
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urbana de Mangueiras, considerando os processos de interação e conflito nos quais se
dá a tensão entre um processo de identificação vivido e compartilhado pelo grupo e
aquele que se inicia com a afirmação da identidade oficial – legitimadora, a qual confere
às diferenças o conteúdo político relevante para a garantia dos direitos do grupo.
Essa questão do contraponto entre uma identidade vivida e compartilhada e a
identidade oficial, legitimada pelo Estado é trabalhada por Castells (2001), autor que
investiga o poder das identidades na sociedades contemporâneas, trabalhadas por ela
sob a noção de sociedade em rede . Segundo esse autor, há três princípios de construção
das identidades coletivas: a identidade de resistência, baseada na alternativa de
sobrevivência de certos grupos estigmatizados e desvalorizados socialmente; a
identidade legitimadora, conferida pelas instituições sociais, racionalizadora, que dota
seus sujeitos do poder de decisão e regulação; e a identidade de projeto, “uma nova
identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade e, ao fazê-lo, de buscar a
transformação de toda a estrutura social”(CASTELLS, 2001, p.24).
Castells avalia que as identidades étnicas compõem subjetividades comunitárias
e estão hoje em dia associadas a formas de construção de identidades autônomas, ou
seja, de identidades de projeto, a partir de processos sociais que se configuram
independentemente do acionamento de uma identidade legitimadora, ou seja, sem a
participação de uma categoria individualizadora autorizada pelo Estado. Isso porque o
autor acredita haver a identidade legitimadora entrado em uma crise estrutural, “dada a
rápida desintegração da sociedade civil herdada da era industrial e do desaparecimento
gradativo do Estado-Nação”(CASTELLS, 2001, p.86). Seriam os vínculos comunais os
únicos capazes de “restabelecer a comunicação entre os corpos tornados autônomos que
escapam à dominação de fluxos desprovidos de história (...)”(CASTELLS, 2001, p.86).
Contudo, o contexto das identidades étnicas que se “encaixam” à categoria geral
de comunidades quilombolas desestabiliza a expectativa de que um só princípio
prevaleça sobre a construção da identidade étnica. A identidade legitimadora, no caso
dos quilombolas, fornece a esses grupos um novo status de cidadania, dentro de uma
categoria englobante – comunidade remanescente de quilombos – que gera
consequências diretas à sua identidade de resistência. O processo de nomeação, que
implica o reconhecimento oficial das comunidades quilombolas a partir dos
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procedimentos legais que o Estado garante, dá aos novos sujeitos coletivos o poder de
classificar o mundo e, assim, produzir alteridades que serão reconhecidas por todos,
interferindo decisivamente nos contextos de disputas fundiárias e territoriais (ARRUTI,
2006). Por meio do reconhecimento oficial das identidades específicas, os grupos
passam a constituir formas institucionalizadas de regular suas relações com a sociedade
circundante, acionando as outras formas de construção de identidades – de resistência e
de projeto – as quais se tornam momentos de um mesmo processo em que o sujeito, ora
assume uma posição mais associada ao seu cotidiano e a sua linguagem de resistência,
ora age de acordo com a sua condição de sujeito autorizado pelo Estado, ora assume
uma posição de auto-determinação, traçando perspectivas radicalmente novas de
atuação. Nesse sentido, a crítica de Castells que o leva a concluir pela noção de que as
“comunas culturais” constituem as sociedades de rede, não intermediadas pela
regulação estatal, não será aqui incorporada, pois acredito que tal leitura se adequa mais
a realidades em que o acesso ao poder político, essencial para que as identidades
coletivas promovam transformações societárias, não seja tão desigualmente distribuído.
Parti da hipótese de que as duas dimensões do processo de formação da
identidade étnica são fundamentais para se entender o que é ser quilombola; elas são
inseparáveis e se entrelaçam, confundem-se e se constituem reciprocamente. E nem
sempre é fácil de se apreender a relação entre uma e outra, pois muitas vezes se trava
um verdadeiro conflito entre o que os quilombolas imaginam ser e aquilo que eles
acionam como identidade oficial, até pelas exigências e transformações que essa
oficialização traz à realidade do grupo. Dessa forma, optei por observar como a
interação entre a identidade de resistência e a identidade legitimadora abre
possibilidades de autonomia do grupo e traz também limitações.
1.4 Sobre métodos e instrumentos
Todo esse arcabouço conceitual serviu de suporte às minhas primeiras
interpretações sobre a realidade que eu passava a observar em campo. Mas essa
observação implicava também a maneira de olhar, quais dados anotar, como realizar um
recorte dessa realidade, em termos metodológicos, de forma a satisfazer às pretensões
analíticas a que eu me propunha dentro da Antropologia.
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A observação participante era o meu ponto de partida, ainda que fosse preciso
que eu amadurecesse aos poucos o olhar e o ouvir (OLIVEIRA, R. C., 2000),
ferramentas centrais para o trabalho etnográfico, com o qual eu não tinha familiaridade,
como já mencionado. Em meio ao universo de informações que eu captava, aquelas que
buscava a respeito do grupo, as falas dos moradores, suas ações e reações, seus
silêncios, havia o desafio de selecionar os dados e relacioná-los numa narrativa que
fosse coerente com os problemas que eu havia imaginado antes da pesquisa e os que eu
encontrei depois. Essa não foi uma tarefa fácil.
Desde o princípio, sabia que o meu objetivo não era tanto descrever o dia-a-dia
da comunidade, ou mesmo analisar os traços e condições de elaboração de sua memória
coletiva, embora estes sejam momentos fundamentais para a interpretação dessa
identidade étnica. Eles serviram de base para a elaboração do Relatório Antropológico
da comunidade, em 2008. Para que eles haviam de ser descritos nesses mesmos termos?
– esta era a indagação implícita ao comportamento dos mangueirenses quando
questionavam sobre a minha presença entre eles. Para que “testar” a identidade de um
grupo que já detém o reconhecimento político e já traduziu a sua identidade para
conceitos etnológicos, segundo as exigências do procedimento de demarcação
territorial?
Não faria sentido reproduzir os métodos e os pressupostos contidos no Relatório,
mesmo porque ele tem uma estrutura precisa e um significado diverso ao de uma
investigação acadêmica (LEITE, 2005; OLIVEIRA, J.P., 1998; O’DWYER, 2010),
mesmo que os dois devam se pautar pelo mesmo rigor científico e metodológico. Mas a
articulação entre os dois é válida, pois coloca em destaque a negociação dos papéis que
os antropólogos têm exercido no processo de reconhecimento das identidades étnicas, o
que tem provocado a reflexão desses profissionais a respeito de suas próprias funções e
identidade, frente às demandas atuais (LEITE, 2006; O’DWYER, 2002; 2010) .
Tendo em conta as inquietações que essas questões me provocavam, somadas às
cobranças do grupo e às minhas próprias, devido ao prazo que tinha que cumprir, eu fui
buscar uma maneira de adequar os meus métodos e instrumentos àquilo que o campo
me apresentava – um conjunto de situações, comportamentos e discursos que se
relacionavam dentro de um processo, o qual eu me propunha interpretar. O foco
	
  
27	
  
	
  

	
  

28	
  

principal da minha interpretação seria localizar os atores desse processo enquanto
participantes das relações que definem a identidade do quilombo de Mangueiras, tanto
para si quanto para os outros.
Meu material de pesquisa foi formado por conversas informais, entrevistas,
observação participante em reuniões internas do quilombo, reuniões externas, um curto
convívio no dia-a-dia do quilombo, principalmente aos sábados. Além desses
instrumentos, realizei um levantamento de documentações sobre o quilombo – além do
Relatório Antropológico, documentos e relatórios do Poder Público referidos ao
quilombo, reportagens, atas de reuniões, de uma audiências pública ocorrida na
Assembleia Legislativa, os autos do processo administrativo relativo ao quilombo que
está em andamento na Defensoria Pública da União, o Relatório e o Estudo de Impacto
Ambiental da obra da Granja Werneck12. As entrevistas foram feitas com quilombolas e
não quilombolas, mas, infelizmente, dentro do quilombo não foram muito abrangentes.
Acompanhei o grupo ao longo do ano de 2011, embora em 2010 eu já tivesse feito os
primeiros contatos e buscado dados e informações sobre Mangueiras.
A impossibilidade da imersão no dia-a-dia do grupo me incomodava bastante,
pois havia no meu imaginário a ideia de que a etnografia requereria um convívio bem
mais constante, profundo e abrangente. De fato, dependendo do tempo que se despende
para se fazer uma pesquisa, as conclusões são sempre diversas e são tanto mais
qualificadas quanto maior for esse tempo. Nesse sentido, tentei deixar expressa a
provisoriedade e o caráter situado de minhas conclusões, bem como as condições nas
quais elas foram elaboradas. Assimilando o caráter processual da identidade em análise,
foi importante destacar os elementos tempo e espaço como constituintes de cada
momento, etapa e contexto aos quais faço referência.
Um dos recursos metodológicos de que me utilizei foi a análise de situações
específicas, um tanto inspirada no método interpretativo de Geertz (1989) – no sentido
de que uma situação específica permite compreender um sistema mais abrangente de
significações – mas, sobretudo, a partir do método organizado pela Escola de
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Tanto as audiências públicas quanto o processo administrativo da Defensoria Pública têm como objeto
a discussão de medidas a serem tomadas frente aos impactos das obras que serão implementadas na
região do Isidoro. Ver em detalhes nos capítulos três e quatro.
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Manchester, a análise situacional. Essa opção leva em conta o enfoque privilegiado
deste método dado a conflitos e mudanças sociais, sendo capaz assim de “incorporar o
conflito como “normal”,em lugar de parte “anormal”do processo social”(VAN
VELSEN, 2010, p.438). A análise situacional foi assim denominada por Van Velsen
para caracterizar um modelo de método e análise antropológicos que superasse a
tradição estrutural-funcionalista, dando relevo às ações dos indivíduos e às práticas
sociais, em detrimento da ordem e da continuidade dos padrões culturais
(GLUCKMAN, 2010; VAN VELSEN, 2010).
O interessante é que esse modelo de análise não pretende negar a existência de
estruturas, mas se recusa a privilegiar a lógica interna do seu funcionamento e sua
continuidade, em detrimento das relações que indivíduos travam a partir das condições
em que estão inseridos. Daí porque o conflito se encontra aqui em outro patamar, não
como um momento necessário da reintegração – decorrente de mudanças provocadas
pela ação individual ou institucional – mas como o momento em que o processo social
acontece, do qual o antropólogo pode extrair conclusões, desde que seja capaz de
relacionar as diferentes situações entre si e ao contexto histórico-social mais amplo
(GLUCKMAN, 2010). Nesse tipo de análise, não é mais a estrutura que age por
intermédio dos indivíduos – como concluiria uma abordagem puramente estruturalista –
são personalidades, atores sociais nominados e históricos, que tomam decisões a partir
das opções que encontram nos campos onde atuam.
Sendo muitas vezes situações conflituosas, tais decisões nunca são simples,
nunca decorrem de uma racionalidade pura ou utilitária, tampouco partem de um
consenso inequívoco construído coletiva ou institucionalmente. Um ponto importante
desta análise é então a localização dos sujeitos dentro do espaço social, no sentido que
trabalha Bourdieu (2002; 2004), segundo o qual a posição dos diferentes atores na
distribuição de capitais e poder simbólico determina a sua perspectiva sobre esse espaço
e os demais atores, bem como suas condições e possibilidades de ação.
Outro recurso metodológico, ao qual acabei aderindo no decorrer da pesquisa,
foi a proposta do mapeamento do quilombo a partir das suas relações com os outros
sujeitos. Inspirada na noção de mapeamento participativo, a ideia é de “constituição de
um campo de representação cartográfica onde se estabelecem relações entre linguagens
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representacionais e práticas territoriais, entre legitimidade dos sujeitos da representação
cartográfica e seus efeitos de poder sobre o território”(ACSELRAD, 2010, p. 9) .
Diferentemente da proposta do autor, que projeta no mapeamento participativo uma
estratégia de “democratização das políticas cartográficas” (ACSELRAD, 2010, p.11), o
mapeamento de que trata esta pesquisa consistiu mais numa estratégia metodológica
para captar, dentro das tramas territoriais identificadas13, os principais sujeitos que
interferem ou determinam as práticas e linguagens representacionais legitimadoras do
território de Mangueiras. A ideia foi de mapear a dinâmica territorial que tem o
quilombo como referência para as diferentes perspectivas que vêm se somando na
constituição de sua identidade étnica e garantia de seus direitos.
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Acselrad chama de tramas territoriais “o movimento configurado pelos diferentes meios de produção
social dos territórios e suas relações constitutivas – por apropriação direta, por instrumentos legais, por
projeções identitárias, por mapas e outros meios representacionais (ACSELRAD, 2010, p. 10).
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2 EXPLORANDO O CAMPO
2.1 Inserindo-se no grupo, suas características e categorias
Ao entrar em Mangueiras, a comunidade até então desconhecida por mim foi
tomando formas concretas, foi se projetando e desconstruindo uma série de imagens
pré-concebidas, as quais eram substituídas por outras. Ao chegar pela primeira vez,
desci do ônibus que para na rodovia MG-20 tendo que andar vários metros até a
passarela que permite atravessar a rodovia para ter acesso à entrada do quilombo. Uma
placa colocada pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais)
indicava a entrada, com os dizeres: Comunidade Quilombola de Mangueiras. Quem
passa pela rodovia, enxerga apenas a placa, pois as habitações do quilombo ficam ao
fundo, escondidas pela vegetação da região. O acesso a essas habitações se dá pelo
caminho de terra, o qual leva às primeiras residências que se avista – a antiga casa de
seu Válter, o primeiro presidente da associação quilombola de Mangueiras, que após a
sua morte foi transformada em sede da associação e, logo acima, a casa de dona Wanda.

	
  
Imagem 9- Placa indicativa na entrada de Mangueiras. Fonte: Arquivo da autora, 2012.
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Imagem 10- Placas colocadas na entrada de Mangueiras. Fonte: Arquivo da autora, 2012.

	
  

	
  
Imagem 11- Caminho que leva às moradias de Mangueiras. Fonte: Arquivo da autora, 2012.

Minha primeira parada foi na própria associação, onde me encontrei com Ione,
filha de dona Wanda, e então presidente da associação, e Ivone, sua irmã e então
secretária da associação. Ione me convidara para uma conversa, a fim de me conhecer e
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saber quais eram as minhas intenções em adentrar na comunidade. Embora elas
dissessem ter convidado os demais integrantes da comunidade, ninguém mais apareceu.
Era um sábado de manhã. Elas logo avisaram que no quilombo qualquer reunião era
marcada sempre em dias de semana, na parte da noite, ou nos sábados e domingos, na
parte da manhã. Neste dia, embora eu tivesse me preparado para uma apresentação de
meu projeto, mal tive tempo de mencioná-lo. As duas me contavam sobre o processo
político em que o quilombo se encontrava e reclamavam por estarem cansadas das
negociações e discussões das quais o quilombo vinha participando e que não davam em
nada. Diziam que os quilombolas não se mobilizavam mais para ir às reuniões, porque
não acreditavam no caráter participativo delas, pois, mesmo com a presença deles,
acabava sempre prevalecendo dos interesses dos “poderosos”. Notei que as duas tinham
muita experiência nas tarefas coletivas e comunitárias, mas pareciam lideranças
consternadas e pouco motivadas a refletirem sobre as possibilidades de inserção do
quilombo na gestão da cidade e nos conflitos territoriais. Como elas não demonstravam
interesse naquilo que havia traçado anteriormente como objeto da pesquisa, eu tive que
me ajustar à realidade que encontrava, reconfigurando os problemas da pesquisa.
Esse contato inicial, embora tivesse deixado em mim uma impressão de que eu
não sabia nada ainda sobre o que analisar ao certo, deu espaço para que lá eu retornasse.
Em outro sábado, Ione me levou para conhecer todo o quilombo, desde a parte debaixo
até o topo, na última casa, pertencente à Helena, conhecida como “Lena”. Fomos
subindo, enquanto conversávamos, e Ione me apresentava aos moradores de cada casa
enquanto passávamos. As casas de dona Wanda e Ivanilda, uma de suas filhas, ficavam
na parte de baixo do quilombo, enquanto o mesmo caminho de terra que dá acesso à
comunidade nos leva às demais casas, após subirmos um pequeno morro. Essas outras
casas ficam bem próximas umas das outras, embora tenham quintais, mangueiras,
espaços para animais e pequenos cultivos. Ao chegarmos à casa de Lena, a mais alta,
atravessamos uma cerca para que Ione me mostrasse quão grande e diversa era a sua
horta. Ela indicou também o local onde há a criação de cavalos e mulas, de Eduardo, o
“Lalado”, que fica também numa das partes mais altas. Ao descermos, paramos na casa
de Cleuza, uma moradora do quilombo considerada não quilombola, porque foi casada
com um integrante do grupo e após a sua morte, permaneceu lá. Ela nos mostrou o
barranco que coloca em sério risco a construção de sua casa. Embaixo desse barranco,
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há algumas bananeiras, que aparentemente forçam o morro a desmoronar mais ainda.
Cleuza parecia apreensiva, porque realmente a sua casa estava bastante próxima ao
barranco, e as duas me contavam que já tinham avisado à Prefeitura, mas nada havia
sido resolvido.
Algo que chamava atenção era o aspecto rural da comunidade, sem
pavimentação, com moradias bem próximas, mas com um bom aproveitamento do
espaço pelos moradores, que usam as suas habitações para desenvolver atividades que
lhes preenche o tempo que não estão trabalhando na cidade. Outra coisa que notei era
que o córrego demarca o limite do quilombo em relação ao bairro ao lado, este
localizado à esquerda do córrego, para quem sobe. Os quilombolas respeitam esse limite
de forma consciente, não chegando para além dele.

	
  
Imagem 12- Trecho do córrego Lajinha, próximo à casa de dona Wanda. Fonte: Arquivo da autora, 2012.

De todos os lados que se avista estando dentro do quilombo, vê-se apenas mata.
É um custo acreditar que estamos tão próximos de bairros bastante populosos, como o
Novo Lajedo e o Ribeiro de Abreu.
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Imagem 13 - Mangueiras e seus vizinhos mais próximos. Fonte: Google Earth.

Essa mata, quase intocada que envolve as moradias de Mangueiras, é referida
por eles como uma proteção, quase um esconderijo. Efetivamente, ela demarca um
limite em termos do modo de ocupação. Diferentemente dos outros bairros, como é
possível perceber pela imagem 13, Mangueiras está num espaço pouco devastado, não
recortado por ruas, onde as moradias parecem se integrar à natureza circundante,
seguindo o traçado que o próprio córrego faz no solo. Embora os limites sejam
intocados pelos quilombolas, fato que Ione destacava muito, ela reclamava dos
“invasores” do Novo Lajedo14, que estariam chegando cada dia mais perto da área que
eles pleiteiam no INCRA.
A moradia onde entrei e pude passar mais tempo foi a de dona Wanda. É uma
casa espaçosa, tem uma boa estrutura e os seus quartos são divididos entre dona Wanda,
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O Novo Lajedo é uma das ocupações mais recentes daquela região na cidade e está localizada ao lado
do quilombo. É formada por famílias que ocuparam um espaço vazio na cidade e em cerca de dez anos,
somam o montante de 1500 famílias aproximadamente, sem acesso a serviços básicos.
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seus filhos, netos e bisnetos. Em volta da casa, há algumas plantas, cultivadas por Ione.
Na parte externa, o quintal com o grande jatobá, entre outras árvores, um espaço
utilizado como lavanderia, um galinheiro e um trecho do córrego Lajinha.
Recentemente construído, há também o espaço do terreiro para as cerimônias de
candomblé. Nos dias em que estive lá, quase sempre a família se preparava para a
cerimônia do candomblé, celebrada aos sábados, pois desde cedo eles começavam a
vestir suas vestes brancas, preparar os seus banhos de purificação e os adereços que
seriam utilizados durante a celebração. A casa ficava sempre muito tumultuada aos
sábados, nesse movimento de preparação para a cerimônia. Todos da família de dona
Wanda participavam.

	
  
Imagem 14- Entrada da casa de dona Wanda. Fonte: Arquivo da autora, 2012.
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Imagem 15- Espaço das cerimônias do candomblé, recentemente construído, ao lado da casa de dona Wanda.
Fonte: Arquivo da autora, 2012.

	
  
Imagem 16- Imagens religiosas, no interior da casa de dona Wanda. Fonte: Arquivo da autora, 2012.
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Imagem 17- Cultivos ao redor da casa de dona Wanda. Fonte: Arquivo da autora, 2012.

	
  
Imagem 18- A árvore de jatobá, localizada ao lado da sala de aula. Fonte: Arquivo da autora, 2012.

Notava que o candomblé detinha um significado importante para a família de
dona Wanda, sempre mencionado por todos nas conversas informais que tínhamos. Não
havia como conhecer o cotidiano deles sem perceber a importância da religião para a
maneira como eles se imaginavam e eram quilombolas. Mas o candomblé remetia
também ao ressentimento que a família demonstrava ter em relação à “parte de cima” do
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quilombo, por estes se apresentarem, segundo eles, intolerantes às práticas religiosas da
“parte de baixo”. Somente depois desses primeiros contatos eu fui verificar que o
Relatório Antropológico não fazia menção ao terreiro de candomblé pois, após
confirmar mais tarde, as cerimônias foram incorporadas como prática cotidiana na
família de dona Wanda havia pelo menos dois anos, quando o pai de santo Luiz foi
convidado a ir ao quilombo nos fins de semana.
Nesse sentido, compreendi, a princípio, a prática do candomblé como algo
recente que atualiza o passado ancestral, a origem africana. Já que os traços culturais
não definem a identidade étnica por si mesmos, é preciso “mostrar como as tradições e
suas partes são constituídas, ao apresentar os processos que as geram” (BARTH, 2000,
p. 127). Ou seja, é preciso considerar como os integrantes do grupo se envolvem nos
processos criativos e dinâmicos onde suas tradições são constantemente (re)construídas
e como essas práticas se relacionam à organização das fronteiras étnicas do grupo
(BARTH, 1998).Ainda no Relatório, foi descrito o vínculo de vários antigos moradores
de Mangueiras à prática da umbanda, apontada como um “batuque de tambor”
(NuQ/INCRA, 2008, p. 92). O interessante é que naquela época (anos 80), os batuques
de tambor vinham de cima – da casa de seu José Emílio – e incomodavam o pessoal de
baixo.
A observação dessa questão religiosa, sobretudo pela maneira como era acionada
pelos moradores da família de dona Wanda, fazia-me atentar sobre essa aparente
“divisão” da comunidade. Ao traçar os primeiros passos da minha aproximação à
família, indagava – “o que é ser quilombola para você?” - ao que eles respondiam que
ser quilombola é ser um filho daquela terra, ter um vínculo único com ela, que vem
sendo perpetuado através dos rituais do candomblé, uma religião fundada no culto à
natureza e suas divindades (orixás). Vincular o “ser quilombola” às suas práticas
religiosas talvez indicasse também o que para aquela família era “não ser quilombola”.
O convívio com aquela família me levava a acreditar que havia uma disputa interna pela
legitimidade de dizer o que é ou não é ser quilombola, motivada por diferenças já
existentes, segundo descrição do Relatório Antropológico, entre os “de cima” e os “de
baixo”. Compreendia também que a minha própria inserção nessa dinâmica interna
condicionaria a minha relação com os demais participantes do grupo.

Mas,

diferentemente do que eu imaginara a princípio, vi que a religião não era o motivo
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“original” de uma diferenciação interna, mas o elemento que a fazia ser perpetuada ou
atualizada. 	
  
Para os integrantes da família de dona Wanda, eles têm um papel fundamental
na manutenção de um modo de vida tipicamente quilombola – através do candomblé,
que é referido como um modo de vida, antes de ser uma religião, reforçam-se vínculos
espirituais do povo negro e sua terra. Mas ao apresentarem o quilombo a quem vem de
fora, apontam para as referências que dão materialidade à identidade coletiva a qual
pertencem, compartilhada por todos os quilombolas: os jatobás centenários, plantados
por antigos moradores do quilombo; o córrego, onde os adultos de hoje costumavam
tomar banho quando mais jovens e onde se lavava roupa; a mata preservada, que
protege e “esconde” o quilombo de seu entorno; o solo que é mantido limpo; a paisagem
rural que eles mantiveram ao longo dos anos e que pouco se modificou. Declaram-se
conhecedores daquelas terras como ninguém, diferentemente dos vizinhos “invasores”,
do “entorno” e da família Werneck, a qual detém a propriedade de boa parte da região.
Falar sobre a identidade quilombola desperta nos moradores mais velhos – como
dona Wanda e mesmo seus filhos – a vontade de contar as histórias já vividas no lugar,
por pessoas já falecidas ou não, as dificuldades enfrentadas, a persistência de vários
familiares em retornarem a Mangueiras após passarem algum tempo fora. Descrevem a
vida no quilombo como uma vida difícil, de privações, mas, sobretudo, uma vida de
superações, na medida em que se mantêm naquele lugar, que reforça os vínculos de
solidariedade na família e no grupo. Descrevem o quilombola como aquele que tem o
seu refúgio, embora seja explorado e castigado pela vida lá fora.
Dava então os primeiros passos para compreender a dinâmica identitária de
Mangueiras e eles me levavam a problematizar um ponto de partida já naturalizado por
mim ao chegar a campo – a noção de comunidade. De um lado, havia a ideia que eu
fazia do que eles eram – um grupo com traços e sociabilidade de caráter comunitário.
De outro, havia a ideia que eles faziam de comunidade e, além disso, tratava-se de uma
categoria política.
Os familiares de dona Wanda, principalmente Ione, questionavam se as novas
pessoas que passassem a viver no quilombo seriam quilombolas, mesmo se cultivassem
modos de viver e pensar que não fizessem parte da história e memória coletiva. Mas,
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como essa memória vinha sendo compartilhada, vivida, significada e reapropriada pelo
grupo, tendo em conta que agora eles passavam a agir como uma unidade coletiva no
sentido étnico e, portanto, político e organizativo, ao se considerar o conceito de
etnicidade inspirado em Barth e Weber? Dona Wanda, em entrevista a mim concedida
em maio de 2011, relatava: “a comunidade sempre foi desunida e parece que depois que
mexeu com negócio de quilombo que ficou pior. Não sei, eu tenho a impressão que foi
pior”.
Decidi refletir sobre o significado dessa “desunião” do grupo apontada por dona
Wanda, revendo o que eu mesmo havia naturalizado como sendo “a comunidade” ou “o
quilombo”. Em geral, criamos a expectativa de que a “ordem” de uma sociedade seja
apreensível a partir dos elementos harmônicos, que se repetem, que revelam uma
continuidade de ações e objetivos. Mas a Antropologia vem conhecendo, desde Leach
(1996) e Gluckman (2010), a importância de tratar as oposições e conflitos como
elementos que revelam a instabilidade das estruturas sociais e a impossibilidade de
trata-las como sistemas em equilíbrio. Leach propunha uma análise antropológica que
assimilasse a dinamicidade no tempo e no espaço e a capacidade dos indivíduos de
operar as incongruências da ordem social e assim provocar mudanças estruturais, após
estudo dos povos da Alta Birmânia, onde dois sistemas sociais integravam uma unidade
social instável (LEACH, 1996) . Em Gluckman, as inter-relações e conflitos no interior
de uma ordem social separam e, ao mesmo tempo, associam; as ações individuais que
geram situações de instabilidade e conflito possibilitam as mudanças dos padrões de
inter-relação entre os diferentes sujeitos que integram a mesma sociedade
(GLUCKMAN, 2010).
Tais contribuições teóricas são importantes para indicar a melhor interpretação
do processo dinâmico em que os indivíduos de um grupo étnico como Mangueiras
atuam. Viver em comunidade, ao contrário do que a visão irrefletida desse termo indica,
implica constituir e transformar, continuamente, os padrões de sociabilidade e
representação que mantêm unidos diferentes sujeitos, com suas próprias trajetórias. E o
que significa indagar sobre os motivos da crescente “desunião” do grupo observada por
dona Wanda, a partir do momento em que ele assume a identidade coletiva quilombola?

	
  
41	
  
	
  

	
  

42	
  

Ao tentar conhecer os traços de uma identidade, acabei encontrando, naquele
primeiro encontro, diferenças e contradições que situavam posições, internas e externas
ao grupo. Estavam ali os elementos que demonstravam não ser nenhuma identidade
étnica um objeto pronto, numa visão naturalizada, descrita por antropólogos tradicionais
e muitas vezes projetada pela sociedade contemporânea. Na verdade, as diferenças e
confrontações que então observava e das quais consequentemente participava,
apontavam para os caminhos do complexo processo identitário de Mangueiras.
Apontavam também os atores e suas diferentes disposições na disputa dos critérios a
serem aceitos pelo grupo para se autodeterminar perante o Estado e os demais sujeitos
com os quais o quilombo se relaciona. Afinal, os critérios que legitimam as fronteiras
étnicas advêm justamente do confronto com “os de fora” e da maneira como o grupo
organiza e atribui significado às suas diferenças na relação com eles. Porém, essas
fronteiras étnicas dizem respeito a significados, critérios e práticas que nem sempre
fizeram parte da realidade dos habitantes de Mangueiras e assim, tornaram a
autodeterminação um problema para o grupo, no sentido de que essa identidade
comunitária não é um dado pronto e estável.
Assim, a existência do “lado de cima” e do “lado de baixo” em Mangueiras não
deve ser interpretada como uma divisão, uma realidade dada e não problemática. Ela
não significa necessariamente, como apontou a fala resignada de dona Wanda, que a
comunidade seja desunida, exatamente porque, variando a situação e as características
da relação que é travada, o grupo se reúne em torno de seus objetivos e trajetórias
comuns e age, efetivamente, como uma unidade, daí porque o sentido político forte de
se autodenominarem “comunidade” .
Na primeira reunião da associação em que estive presente, destinada a discutir a
elaboração do regimento interno da associação, presenciei um momento da tensão
interna. Ione, então a presidente da associação, levou a proposta de seu pai de santo de
que a comunidade resolvesse o problema das reclamações que estavam ocorrendo, de
maneira velada, dos moradores de cima em relação às práticas do candomblé. Ele pedia
que a comunidade decidisse coletivamente sobre a permanência ou não do candomblé
no quilombo. A contragosto de Ione, para quem aquela questão não deveria nem mesmo
ser discutida, alguns moradores de cima propuseram que os presentes votassem se
desejariam ou não a permanência do candomblé. Enquanto os de baixo alegavam que a
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situação era de intolerância religiosa dos evangélicos, que não poderiam impor aquele
tipo de escolha a uma comunidade que ancestralmente está vinculada ao culto da
religião africana, os de cima alegavam que se sentiam incomodados com os rituais do
candomblé, tais como aqueles em que eram deixadas oferendas aos orixás, as quais
acabavam jogadas e espalhadas pelo quilombo, no espaço em que estão situadas suas
casas.
A tensão era então muito forte naquela situação e eu percebi que a briga
religiosa era motivada por algo mais que o simples preconceito religioso. O preconceito
ajudava a reforçar conflitos já existentes, que envolviam vaidades, disputa política,
antigas relações familiares desfeitas e até discriminação racial – como alegava uma
recente moradora branca do quilombo, do lado de cima. Não foi à toa que a discussão
religiosa vinha à tona naquele momento. A reunião estava destinada à elaboração do
regimento interno da associação, o qual estipularia os critérios para a composição das
novas chapas que iriam assumir a diretoria da associação. Além disso, esse novo
regimento – que não chegou a ser elaborado naquela reunião e nem posteriormente –
deveria dispor sobre os critérios de admissão de novos integrantes e exclusão de outros
da associação. De acordo com Ione, muitos dos moradores da parte de cima não
estavam presentes quando houve a fundação da associação e ela colocava assim em
dúvida a legitimidade deles em participarem das deliberações do grupo de forma
equânime, sobretudo em questões fundamentais, que estavam intimamente ligadas à
identidade quilombola.
Ione, Ivone e os outros familiares de dona Wanda pareciam arrogar a posição de
representantes da ancestralidade quilombola e essa posição vinha sendo contestada por
outros moradores, que muitas vezes não concordavam com as opiniões, posturas e
decisões que a família tomava em nome do quilombo e se sentiam no direito de
discordar e agir enquanto representantes também legítimos. A pergunta que eu havia
feito a alguns moradores – “o que é ser quilombola?” – era também o motivo da disputa
pelo critério legítimo de divisão entre os de dentro e os de fora e da eleição dos
representantes dessa divisão – seria mais válido o critério da ancestralidade, o tempo de
convivência e a adequação ao ambiente, ou o simples fato de residir na comunidade por
uniões conjugais?
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A análise do processo identitário de Mangueiras deve ter como ponto de partida
que esse critério não é pré-determinado e nem externo às relações. No caso das disputas
internas, notei que todas elas levam um aspecto eminentemente pessoal, já que os
envolvidos fazem parte de uma mesma família, quando não é pelo sangue é por relações
de convívio. A pessoalidade, traço marcante das relações internas, é contraposta à
impessoalidade dos mecanismos de representação que passam a ser exigidos para que o
grupo se institucionalize e passe a agir como sujeito político. Cria-se um contraponto
relacionado ao modo como a legitimidade e a noção de autoridade são concebidas pelo
grupo. A tomada de uma nova identidade faz com que um novo modelo de autoridade –
racionalizada e racionalizadora, constituída a partir da atuação formal da associação –
seja exigido e imposto ao grupo, o que desestabiliza os vínculos já existentes, mobiliza
e “divide” o grupo em torno da objetificação de seus traços identitários.
Se, naquele momento, eles estavam concentrados nas diferenças que têm entre
si, era porque estas tomaram um caráter central no processo diferenciador de agir
enquanto comunidade étnica. São diferenças que desunem e ao mesmo tempo reúnem,
pois o fato de haver uma disputa interna sobre quais são os critérios de divisão significa
que há uma concordância entre todos em torno da unidade a qual pleiteiam – a unidade
representada pelo território. A representação do território significa, para os quilombolas,
mais do que uma dimensão espacial. Ela garante a unidade, no sentido político, que
insere o grupo num contexto de relações absolutamente novo, na medida em que vincula
o reconhecimento da identidade étnica à oficialização das relações de pertencimento a
um certo espaço e às dinâmicas que o constituem.
Observando o comportamento dos quilombolas fora de seu contexto interno e
mesmo na relação que mantinham comigo, notei que seria insuficiente considerar
apenas as categorias que identificam uns quilombolas em relação aos outros. Era preciso
conhecer as categorias que organizam as diferenças para além do grupo e que são tão
importantes quanto as primeiras. O fio condutor para essa análise partiu da observação
de onde o quilombo está inserido, como ele vive e se relaciona nesse contexto e com
quais sujeitos. Haveria diversas formas de determinar todos esses elementos, que
levariam a resultados diversos ou parecidos. Contudo, considerei a dinâmica territorial –
em seu sentido amplo, que abrange não só a demarcação e titulação do território, mas
todas as relações implicadas nesse momento – um recorte possível e significativo.
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2.2 Mangueiras nomeia um novo território
Até o início dos anos 2000, a comunidade de Mangueiras era simplesmente
conhecida por seus vizinhos como um monte de famílias vivendo como “bichos do
mato” no meio da cidade (NuQ/INCRA, 2008, p. 109). Com o incentivo de um de seus
vizinhos, o seu Thomaz, sobre o qual falarei mais adiante, em 2003, essas famílias
escolheram um nome para si – Mangueiras, em razão da grande recorrência dessa árvore
no local – na mesma época em que constituíram a primeira associação da comunidade,
elegendo desde já seu Válter como presidente. O auto-reconhecimento como
quilombolas veio mais tarde, em 2005, quando eles enviaram à Fundação Cultural
Palmares o ofício solicitando a certificação do auto-reconhecimento.
Falei até agora sobre o momento atual da comunidade e o seu contexto de
disputas acerca de sua identidade étnica. Entretanto, é importante que eu situe esse
momento na trajetória que o grupo atravessa, tomando como ponto de partida
exatamente o auto-reconhecimento como quilombo. Uma das minhas principais fontes
de investigação da história mais antiga e recente da comunidade, conforme já expliquei,
foi o Relatório Antropológico, elaborado pelo NuQ e publicado pelo INCRA em 2008.
A reunião de dados quantitativos e qualitativos do Relatório permitiu que eu me situasse
a respeito da realidade a qual eu não poderia ter acesso pela observação ou mesmo no
âmbito das entrevistas. Apresentarei alguns desses dados, que certamente já estão
desatualizados, mas que servirão para traçar comparações, associações e mesmo para
explicar as mudanças nas relações do grupo na sua inserção na cidade.
As vinte e duas famílias de Mangueiras vivem hoje em condições bem diversas
às de seus antepassados, embora enfrentem ainda graves dificuldades. Em entrevista que
fiz com dona Wanda, esta me contou dos percalços que eles passavam quando viviam
ainda sem abastecimento de luz na comunidade – até 2005. Em meados dos anos 90,
quando viviam apenas ela e Ione em sua casa, conseguiram a sua primeira tevê, que
funcionava à bateria. Um tempo depois – ela não precisou quanto – elas conversaram
com o presidente da associação do Conjunto Ribeiro de Abreu, o qual permitiu que
pusessem um padrão para captar a energia que ia para esse bairro até o quilombo.
Mesmo assim, pelo fato do bairro situar-se do outro lado da rodovia, esse esquema
acabava saindo muito caro para dona Wanda e os demais moradores, pela quantidade de
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fios que tinham que gastar, sem contar que eles muitas vezes eram retirados e
recorrentemente deixavam a comunidade sem luz. Em 2005, por meio do programa
federal Luz Para Todos, voltado para o abastecimento elétrico de comunidades rurais,
Mangueiras passou a ter a sua própria captação de energia, na mesma época em
passaram também a contar com os serviços de abastecimento de água e esgoto, pela
COPASA, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Antes da COPASA, segundo
dona Wanda, eles ainda tomavam banho “de córrego” ou, quando estava frio, “banho de
caneco”.

	
  
Imagem 19- Poste de luz em Mangueiras. Fonte: Arquivo da autora, 2012.

A região norte de Belo Horizonte, onde está situado Mangueiras, é uma das mais
populosas e a mais carente da cidade15. Mesmo assim, sempre ofereceu as condições de
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De acordo com indicadores de desenvolvimento presentes no Atlas de Desenvolvimento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD),
segundo
dados
publicados
em
2000.
Disponível
em
http://www.pnud.org.br/publicacoes/atlas_bh/index.php. Acesso em 05/10/2011.
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sobrevivência do grupo, ainda que ele mantivesse a característica de isolamento em
relação ao seu entorno. Esse isolamento nunca foi absoluto e nem significou a ausência
de relações de dependência e solidariedade entre os mangueirenses e seus vizinhos.
Os moradores mais antigos de Mangueiras trabalhavam nas fazendas das
redondezas, quando aquela região ainda era repleta delas. Aos poucos, os arredores de
Mangueiras se tornavam bastante urbanizados e as oportunidades de trabalho também
passaram a se limitar a esse novo universo. Da população hoje residente, poucos
chegaram a efetivamente se sustentar do trabalho nas roças, mas alguns chegaram a ter
essa experiência ainda crianças. Da população adulta, a maior parte das mulheres
trabalha como faxineira ou empregada doméstica, algumas são manicures, babás,
cozinheiras, atendentes, agente de saúde e técnica em enfermagem. Entre os homens,
muitos trabalham no ramo da construção, há carroceiros, carregadores, alguns trabalham
com capina, roça de lotes e retirada de areia dos córregos vizinhos. Em geral, muitas
dessas atividades laborativas são realizadas nos bairros vizinhos de Mangueiras, como o
Ribeiro de Abreu, o Tupi, Lajedo, ou o conjunto das Casas Populares. Os
mangueirenses começam a trabalhar cedo, ainda na infância, e muitos param de estudar
cedo por esse motivo. Dentre os adultos, aproximadamente 43% completaram o ensino
médio, 23% completaram o fundamental, há 6% de analfabetos, 10% com curso
superior ou técnico, 17% têm até o ensino básico (NuQ/INCRA, 2008, p. 58-59). Esse
nível de analfabetismo se concentra entre os moradores mais velhos, sendo que os mais
novos tendem a ter maior escolarização. A crianças costumam frequentar as mesmas
escolas que os as adultos frequentaram, as escolas municipais Humberto de Almeida e
Loreto Flores, localizadas na região. Por meio da Regional Norte da Prefeitura, essas
escolas passaram a desenvolver projetos de inclusão e educação sobre a cultura afrobrasileira junto à comunidade de Mangueiras (NuQ/INCRA, 2008, p. 93).
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Imagem 20- A escola Humberto de Almeida, localizada no Conjunto Ribeiro de Abreu. Fonte: Arquivo da
autora, 2012.

As atividades laborais dos mangueirenses também incluem aquelas que eles
desenvolvem no próprio território e que justificam a manutenção dos traços rurais que a
comunidade pretende preservar. Embora eles não sustentem financeiramente as suas
famílias a partir dessas atividades, muitas vezes elas oferecem um suporte à renda
familiar, como é o caso do cultivo de hortas e a criação de animais. Não se exclui ainda
a possibilidade de que elas venham a se desenvolver em níveis maiores e produtivos,
principalmente após a titulação do território. Uma das preocupações das lideranças da
comunidade é exatamente captar iniciativas ligadas à geração de renda que oportunizem
aos quilombolas garantir uma autonomia econômica, associada à manutenção do
território, mas ainda nenhum projeto foi para frente nesse sentido.
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Imagem 21- Horta, localizada na parte de cima do quilombo. Fonte: Arquivo da autora, 2012.

	
  
Imagem 22- Um galinheiro, localizado na casa de Maurício, na parte de cima. Fonte: Arquivo da autora, 2012.

Um costume que está ligado aos cultivos e à manutenção da natureza
circundante ao quilombo é o uso das ervas medicinais para fins terapêuticos e
medicinais. Tal costume está associado aos saberes tradicionais transmitidos por
moradores como seu Zé Emílio, já falecido. Ele conhecia as propriedades medicinais de
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boa parte das plantas, flores, raízes e cascas presentes em Mangueiras e esse
conhecimento foi herdado por seus filhos e netos, sendo ainda repassado a toda
comunidade, uma vez que estão dos ligados pelos laços familiares e de compadrio.
Essas práticas costumeiras sinalizam ainda uma preocupação que os mangueirenses têm
com o cuidado à saúde, principalmente as mulheres (NuQ/INCRA, 2008), daí porque o
acesso à saúde pública é tão importante para a comunidade. Eles hoje vão aos postos de
saúde da Regional Norte, sobretudo para consultas e exames preventivos. O Hospital
Sofia Feldman, localizado no bairro Tupi, é o local onde as mulheres fazem os seus
partos.
Com o reconhecimento da comunidade pelo Poder Público, a sua visibilidade
aumentou consideravelmente, o que obviamente facilitou o acesso dos quilombolas aos
bens e serviços que eles têm que buscar. Por exemplo, o simples fato de que duas placas
tenham sido recentemente colocadas na rodovia MG-20, sinalizando a entrada do
quilombo e a do retorno que é preciso fazer para quem vem de Belo Horizonte, tornou
certamente a comunidade mais visível aos visitantes e a quem precisa chegar até lá com
urgência, como uma ambulância do SAMU ou do corpo de bombeiros. Por outro lado, é
preciso destacar que o acesso à comunidade ainda é bastante precário e poderia ser
melhorado. O ponto de ônibus que para em frente ao quilombo deixa os seus
passageiros no final de uma curva da rodovia, sem iluminação apropriada, sem
redutores de velocidade ou passagem alternativa. A passarela que possibilita ao pedestre
atravessar a rodovia para chegar ao quilombo se localiza a vários metros de distância
desse ponto, no ponto seguinte do ônibus, próximo à escola Humberto de Almeida e à
entrada do Conjunto Ribeiro de Abreu. Em todas as vezes que fui a Mangueiras de
ônibus, eu ia até a passarela e depois retornava vários metros para chegar no quilombo,
mas eu nunca vi nenhum quilombola fazer esse mesmo percurso; mesmo os mais velhos
atravessavam a rodovia, arriscando as suas vidas pelo menos duas vezes ao dia, numa
das travessias mais perigosas daquela área. É bom lembrar que poucos moradores de
Mangueiras possuem carros e alguns chegam ao quilombo tarde da noite todos os dias,
após retornar do trabalho.
Além dessas mudanças que afetam o cotidiano dos moradores de Mangueiras, o
auto-reconhecimento como quilombolas, na medida em que cria uma nova categoria
social, cria consigo as categorias que o excluem, ou seja, os não-quilombolas. No
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momento em que os quilombolas fazem referência à discriminação sofrida quando eram
chamados de “bichos do mato”, quando contam as suas próprias histórias, relatam o
saber que detêm sobre o território, estão falando em oposição aos outros, mesmo que
não estejam em confronto com eles. E sendo a identidade relacional, ela atua por
oposição, por contraste, no sentido defendido por Oliveira (1976). Assim, é de se
esperar que os quilombolas se apeguem mais à identidade étnica no momento em que se
opõem aos “de fora”, nas diferentes situações em que esse contato é promovido. Nesses
momentos de contato, são acionados pelos atores do grupo os valores contrastivos,
instituindo os padrões de relação e de troca que definem o que eles são, em contraste
aos que estão de fora. Parece que os estigmas criados pela sociedade envolvente para
definir quem eles são cumprem um papel significativo na tarefa de estabelecer os
padrões de diferenciação do grupo, fazendo desse coletivo étnico:
(...) uma entidade que emerge da diferenciação cultural entre
grupos que interagem em um contexto dado de relações
interétncias (estrutura das relações entre centro e periferia,
situações migratórias, fenômenos de colonização e
descolonização, sociedades pluralistas, etc.) A etnicidade define
ao mesmo tempo o contexto no qual emerge como contexto
pluriétnico (POUTIGNAT; STREIFF-FENART, 1998, p. 82).

Nas linhas anteriores, levantei alguns aspectos da vida dos moradores de
Mangueiras onde as relações com os vizinhos e com a sociedade mais próxima revela
vínculos duradouros que o grupo mantém, os quais vêm sendo alterados, ao longo do
processo de reconhecimento. Aos poucos, os elementos estigmatizantes envolvendo
Mangueiras, como o aparente isolamento e os modos rústicos de vida, passam a ser
valorizados por muitos grupos da sociedade, atraem a curiosidade e o interesse dos
vizinhos, modificam a maneira como eles se percebem e são percebidos. Podem surgir
conflitos, novas alianças, um campo muito vasto de possibilidades de contato entre o
grupo e “os de fora”, onde certamente muitas tensões estão presentes.
Na tentativa de determinar quem seriam esses “outros” com os quais Mangueiras
se relaciona percebi que seria necessário precisar melhor a minha questão. Realizar um
recorte a partir dos elementos que eram dados no campo. E a primeira alternativa para
chegar a esse ponto vinha da minha própria relação com o grupo, que tinha o caráter um
tanto incerto, tanto para mim quanto para eles. Como eu não podia permanecer na
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posição de uma mera espectadora, ou pesquisadora, quando eu me sentia pressionada
para responde-los como eu poderia contribuir, impunham a condição para a minha
permanência na alternativa de que eu me tornasse uma “parceira” do grupo. Os
“parceiros” do quilombo, conforme conclui ao observar alguns deles, são os atores que
acompanham, recorrentemente, as conversas, as disputas e negociações que ocorrem
dentro e fora do quilombo, assumindo uma posição claramente favorável aos interesses
do grupo. Eles podem ser vizinhos, representantes de entidades civis, da universidade,
ou mesmo de órgãos governamentais. Eles travam um contato pessoal com os
moradores – que muitas vezes supera as relações institucionais, como é o caso do
representante do NuQ, Alexandre16 – principalmente com as lideranças, por meio das
quais se mantêm informados dos acontecimentos, dão conselhos e orientações, são
avisados das reuniões e encontros. Assim, era como parceira que Maurício me
apresentava nas reuniões formais e esta foi a posição que assumi e assumo ainda hoje.
Aos poucos, percebi que seria preciso selecionar as situações em que os outros
“de fora” fossem aparecendo e elas me indicariam quem eram esses sujeitos. Em geral,
eu percebia que os padrões por mim buscados estariam relacionados à maneira como a
disputa territorial organizava as diferenças, na medida em que a minha própria posição
de parceira me levava a esse contexto de relações. Tentei assim não me concentrar nas
divergências internas do grupo, buscando na unidade constituída pelas relações do
quilombo com os parceiros, o Estado e outros atores que interferem na dinâmica
territorial de Mangueiras o recorte necessário para analisar o que me parecia ser aceito
por todos, porque dava sentido à noção de uma nova identidade compartilhada – a ideia
de que há um só território e há vínculos comuns que devem ser perpetuados única e
exclusivamente naquele lugar. Isso não significa que as diferenças internas de
Mangueiras sejam irrelevantes ou mereçam ser desconsideradas. Apenas acredito que
elas podem ser vistas como aspectos de uma mesma dinâmica, produtora de sujeitos e
identidades. Nesse sentido, o que divide e ao mesmo tempo reúne a “parte de cima” e a
“parte de baixo” de Mangueiras, além dos hábitos, memórias e a ancestralidade comum,
é a noção do pertencimento a uma terra única e a necessidade de defendê-la e
reconhecê-la como um território.
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A relação entre o quilombo e o NuQ será melhor explicada no capítulo três.
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Mas o que significa essa dimensão territorial? A literatura brasileira relacionada
aos quilombos vem avançando significativamente na construção da denominada
“antropologia da territorialidade” (LITTLE, 2002), segundo a qual a territorialidade é
definida como “o esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar, controlar e se
identificar com uma parcela específica de seu ambiente biofísico, convertendo-a assim
em seu “território” ou homeland”(LITTLE, 2002, p.3). A territorialidade dos grupos
étnicos desencadearia processos de territorialização, caracterizados pela resistência de
grupos oprimidos por conflitos fundiários (ARRUTI, 2006; OLIVEIRA, J.P., 1998;
1998b) e a profusão de outras formas de apropriação dos recursos naturais, “baseadas
principalmente no uso comum e em fatores culturais intrínsecos”(ALMEIDA, 2004,
p.10). Ela desnaturaliza o espaço homogêneo e funcionalizado, na medida em que uma
coletividade age sobre ele segundo um modelo de vínculos diferenciado e único. As
múltiplas territorialidades constituiriam, assim, a condição de sobrevivência e
continuidade da ordem social de uma série de coletividades distribuídas em todo o país
(COSTA FILHO, 2011).
A posição assumida por João Pacheco de Oliveira é, contudo, contrária à adoção
do termo territorialidade, por considerá-lo inapropriado às demandas emancipatórias
das coletividades étnicas, sobretudo os povos indígenas, as quais seriam mais uma vez
associadas a um conceito “biologizante”, ligado à ideia de “habitat”, à existência de
vínculos naturais entre uma coletividade e um lugar. Assim, ele prefere utilizar a noção
de “processo de territorialização”, definido por ele como:
um processo de reorganização social que implica: 1) a criação
de uma nova unidade sociocultural mediante o estabelecimento
de uma identidade étnica diferenciadora; 2) a constituição de
mecanismos políticos especializados; 3) a redefinição do
controle social sobre os recursos ambientais; 4) a reelaboração
da cultura e da relação com o passado (OLIVEIRA, J.P., 1998b,
p. 55) .

O processo de territorialização tem como movimento central a resposta à
“incorporação

de

populações

etnicamente

diferenciadas

dentro

do

Estado-

Nação”(OLIVEIRA, J.P., 1998b, p. 55), a ideia de que as fronteiras étnicas, à maneira
como são organizadas pelos grupos, são eminentemente geográficas, na medida em que
se referem às fronteiras que os atos políticos – necessariamente arbitrários – criam,
dividindo o mundo em unidades políticas diferenciadas. A partir do estudo dos povos
	
  
53	
  
	
  

	
  

54	
  

por ele denominados “índios do nordeste”, Oliveira conclui que as origens “forjadas”
desses grupos estão intimamente implicadas à presença colonizadora do Estado, às
práticas territoriais daí decorrentes e aos fluxos culturais que ela gera, configurando um
contexto de interação étnica prioritariamente vinculado à dimensão territorial.
Os apontamentos desse autor serão centrais à discussão que pretendo incitar
sobre Mangueiras, afastando qualquer vestígio “biologizante” que a ideia de
territorialidade possa assumir, tratando-a de forma problemática e processual. Não há
territorialidade desvinculada de processos de territorialização múltiplos, sem as tensões
que a produzem e os conflitos que a tornam o elemento de identificação e consequente
mobilização de um grupo. A territorialidade não pode ser pensada unicamente como
condição de existência de um grupo étnico – aquilo que o faz ser o que é – mas, ainda,
como objeto de direitos e políticas públicas, que determinarão como o grupo será e
quais serão as condições de sua inserção política na sociedade. Assim, ela se refere tanto
ao passado – como o grupo se imagina, percebe-se e é percebido pelos outros – quanto
ao futuro – as perspectivas e possibilidades envolvidas na nova configuração territorial
da comunidade. A autodeterminação dos novos sujeitos étnicos promove “a construção
de identidades específicas junto com a construção de territórios específicos”
(ALMEIDA, 2004, p.29).
Em Mangueiras, o processo de urbanização, de “invasão da cidade” sobre o
quilombo, corresponde a um fator importante que mobiliza a construção de uma
identidade territorial. Eu percebia isso sobretudo pela maneira como os quilombolas se
referiam à categoria de “quilombos urbanos” na qual o grupo está oficialmente
encaixado. Nesse momento eu constatava a tensão entre uma identidade de resistência e
uma identidade legitimadora (CASTELLS, 2001), entre o que para eles significava
sobreviver no contexto urbano sem se adequar completamente aos padrões
hegemônicos, a partir de uma territorialidade específica, e a tensão provocada pela
regulação dessa territorialidade a partir de padrões externos, aceitos por toda a
sociedade.
Como os quilombolas de Mangueiras produzem as suas diferenças culturais, ou
seja, passam a se distinguir e serem reconhecidos como distintos, ao institucionalizarem
o seu modo de produzir e se apropriar de um território étnico? A demarcação de um
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território, nesse sentido étnico, produz algo além do que inicialmente se gera como
expectativa – ela altera os princípios de divisão do mundo social ao autorizar novas
formas de classificação da realidade; a fronteira, que é constitutiva do território, “esse
produto de um ato jurídico de delimitação, produz a diferença cultural ao mesmo tempo
em que é produto desta”(BOURDIEU, 2002, p. 124).
Partindo dessas referências, busquei analisar a constituição do território de
Mangueiras no contexto do território urbano. Conforme já foi dito, Mangueiras está
localizado numa região da cidade e detém vínculos de pertencimento a ela. Ao mesmo
tempo, o grupo se distingue dos demais bairros, que passam a ser referidos como o
“entorno” – uma categoria muito utilizada por gestores governamentais e que é
assimilada na linguagem com a qual o quilombo passa a lidar, sobretudo nas relações
institucionais. Dentro do “entorno”, encontram-se antigos e novos vizinhos, que muitas
vezes contribuem e participam da história de Mangueiras; por vezes são “parceiros”,
mas ainda podem ser referidos negativamente, como “invasores”. Estes últimos
normalmente são associados aos moradores do Novo Lajedo, um bairro mais
recentemente ocupado, ao lado do quilombo. O termo “invasor” é geralmente utilizado
no senso comum de forma preconceituosa se referindo a quem ocupa um espaço na
cidade sem o título de propriedade do terreno. Esse é o modelo de ocupação que
majoritariamente caracteriza os bairros nas redondezas de Mangueiras, não apenas o
Novo Lajedo. Contudo, entendo que esse termo está muito mais ligado à preocupação
dos quilombolas de que os moradores do Novo Lajedo estejam ultrapassando os limites
da fronteira com o quilombo e ocupando parcelas do território que estão ainda sendo
demarcadas. Há também dentro do entorno uma personagem central – a família
Werneck, presença constante nas memórias do grupo e que atualmente contesta a
titulação do território de Mangueiras, ao mesmo tempo em que tenta se articular ao
quilombo para a aprovação de uma grande obra na região, a chamada Granja Werneck.
Há também entidades públicas e privadas que compõem o entorno e que são centrais no
processo de territorialização ou de articulação política do grupo junto a outros grupos
com interesses e demandas parecidas. Há ainda os demais parceiros, que se localizam
fora do entorno. Há o Poder Público, como uma entidade única, a qual os quilombolas
se referem constantemente ao reivindicar direitos e políticas, mas uma entidade que
também se desdobra em tantas partes até formar um emaranhado confuso e às vezes
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incompreensível de funções, diferentes instâncias – federal, estadual e municipal –
secretarias e órgãos hierarquicamente organizados, mas muitas vezes desarticulados.
Em resumo, na oficialização e regulamentação do território, o grupo passou pelo
auto-reconhecimento como quilombo, determinou os limites das suas terras ancestrais,
dando início à delimitação, demarcação e titulação que ainda tramita no INCRA;
constituiu a sua associação quilombola e por meio dela passou a agir como sujeito
coletivo nas instâncias representativas e perante aqueles atores responsáveis pela
consecução de políticas públicas; está envolvido nas intervenções diretas e indiretas na
sua dinâmica territorial, como a implantação da Operação Urbana do Isidoro, que
autoriza um novo modo de ocupação planejada do entorno de Mangueiras, tendo como
uma das contrapartidas a “proteção” do quilombo.
Nenhuma etapa ou momento desse processo podem ser analisados isoladamente,
na verdade eles estão sobrepostos dentro de uma mesma narrativa, a qual escutei
diversas vezes, tanto dos quilombolas quanto dos parceiros, atores públicos,
representantes de diferentes entidades. Tal narrativa dá sentido, nomeia e produz a
identidade quilombola, na medida em que institui também o seu território. Pelo fato de
ela se construir a partir de diferentes vozes, práticas e eventos, ela não deixa de ser
conflituosa, complexa, inconclusa. Daí a dificuldade de apreendê-la, mediante a
observação participante e a leitura dos relatos sobre os momentos que não pude
acompanhar.

Tentei, então, organizar os fatos e relatos que acompanhei

etnograficamente propondo a minha narrativa sobre o processo no qual entrei em um
momento extremamente conturbado, mas, talvez por isso, rico em elementos
significativos.
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3 O TERRITÓRIO DE MANGUEIRAS É O PRODUTO DE MÚLTIPLAS
RELAÇÕES: MAPEANDO ATORES, AÇÕES E DISCURSOS

No esforço de apreender a identidade étnica de Mangueiras a partir dos
contextos, processos e relações, minha primeira questão era saber quem estaria neles
envolvido, como identificar os atores mais relevantes, determinar como surgiram e se
relacionavam ao grupo, quais eram os espaços que o quilombo ocupava ou deixava de
ocupar. A etnografia foi dedicada em boa parte à busca por esses atores e espaços, tanto
pela indicação dos quilombolas, sobretudo Ione e Maurício, quanto pela informação
advinda das outras fontes encontradas no campo. Tendo chegado em Mangueiras a
partir do NuQ, da UFMG, já detendo certo conhecimento sobre o grupo, as minhas
primeiras impressões sobre ele eram inclusive advindas desse contato prévio que tive
com outras versões que se faziam a respeito do quilombo, seja a partir da mídia, seja por
outros relatos. No decorrer da pesquisa de campo, quando retornei a travar contato com
alguns atores que já contatara anteriormente, o meu objetivo não era mais conhecer o
quilombo através dos outros, mas conhecê-los a partir do lugar em que eles se
colocavam nas relações com o grupo.
Um traço importante para a análise da inserção de cada sujeito envolvido no
processo identitário de Mangueiras é a temporalidade que norteia a sua relação com o
grupo. Todos mencionavam uma ordem temporal onde foram desenvolvidos o contato
inicial, o conhecimento recíproco, a articulação de interesses, além de uma série de
quebras que eventualmente marcavam essa relação, ao longo de um tempo que não
conseguiu consolidar todas as conquistas almejadas pelo quilombo. São marcantes as
temporalidades do processo de demarcação territorial que não se acaba, das políticas
que são propostas e não são concretizadas; o tempo que passa e deixa os quilombolas
mais vulneráveis à especulação imobiliária do entorno e o crescimento da visibilidade
da região, o tempo que passa para os quilombolas mais antigos que se vão.
O tempo, enquanto um elemento central neste texto, inseparável da análise
antropológica, não pode deixar de relacionar-se ao espaço. Se cada sujeito se coloca no
tempo e produz suas temporalidades, ele também está situado em uma determinada
posição no espaço, traça perspectivas a partir dela e as projeta no processo que ajuda a
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construir. Tanto tempo quanto espaço estão presentes marcadamente na perspectiva de
cada sujeito e também na narrativa que trago aqui. Um tempo concreto – de prazos, de
expectativas e projetos – e também abstrato – refeito na memória sobre a ancestralidade,
sobre os fatos recentes e presentes, sobre a história do envolvimento e engajamento de
cada um; um tempo que acompanha a pressa ou a cautela de quem espera chegar a hora
das conquistas do quilombo. O espaço também se dissipa entre o que há de concreto e
abstrato, entre o espaço ocupado, confinado na cidade e nos próprios limites que os
quilombolas não ousam ultrapassar até que o INCRA oficialize a demarcação do
território; o espaço da cidade que cerca a comunidade, do que se mantém e deve ser
mantido do lado de fora, e ainda o espaço projetado do território, um território ainda em
construção e em intensa disputa.
Fiquei com a indagação: qual é o tempo e o espaço que devo selecionar para
compreender esse processo? Tentei apreendê-los nos discursos e nas práticas dos
diferentes sujeitos. Assim, os espaços e tempos foram diversos. Contudo, concentrei a
atenção no objeto que tentei recortar: o espaço abstrato projetado como território,
presente nas disputas políticas do grupo; o tempo presente, resultado de múltiplas
histórias, perpassado por uma série de outras temporalidades, onde os sujeitos se
colocam e agem. A partir desse objeto, propus a construção de um mapeamento de
sujeitos, discursos, perspectivas e práticas. Como sujeito e objeto central do ato de
mapear, encontra-se o quilombo de Mangueiras.
A narrativa a seguir tenta organizar os acontecimentos que levaram ao presente
em que a comunidade Mangueiras se encontra, a partir, sobretudo, dos relatos e
impressões dos diferentes sujeitos e de mim mesma, enquanto observadora participante.
Parto de entrevistas e observações realizadas entre os quilombolas, parceiros,
representantes de entidades, do Poder Público, da sociedade, do entorno. O meu
envolvimento nesses tempos e nesses espaços é também significativo, explica as
escolhas que fiz quanto ao objeto da pesquisa, as hipóteses e conclusões que pude
imaginar a partir dele. Os fatos, acontecimentos e ações foram organizados de maneira
a definir o presente enquanto o resultado das dinâmicas e relações que o grupo vem
protagonizando ao longo dos últimos anos, e como essas relações inserem Mangueiras
em um certo contexto.
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A ideia do mapeamento busca inspiração na luta das comunidades quilombolas e
tradicionais de criar novas representações espaciais a partir de suas territorialidades, o
que inaugura uma proposta de mapeamento participativo, “a constituição de um campo
de representação cartográfica onde se estabelecem relações entre linguagens
representacionais e práticas territoriais, entre legitimidade dos sujeitos da representação
cartográfica e seus efeitos de poder sobre o território” (ACSELRAD, 2010, p.9).
Embora o que eu faça não seja propriamente esse mapeamento participativo, algo que
poderia apenas ter como protagonista o sujeito da representação, parto das mesmas
premissas que condicionam essa proposta: a ideia de representar uma realidade
multidimensional e complexa, mas que vai adquirindo forma de acordo com as ações de
uma série de sujeitos e seus resultados. A atividade de mapear tem desafiado a teoria e a
prática das dinâmicas territoriais étnicas, exatamente porque ela inverte a lógica
tradicionalmente associada à produção dos mapas. O mapeamento é, nesse sentido
renovado, a produção de uma realidade inexistente ou incompleta até o momento da sua
representação. Ele não coloca uma realidade existente no papel, pois interfere no
processo de produção dessa realidade na medida em que a oficializa e a legitima. Nesse
sentido, ele não se pretende neutro e nem puramente científico, numa visão tradicional
de ciência. Ao contrário, ele não pode ser tomado como neutro pois está diretamente
ligado ao reconhecimento político e social de saberes, identidades e territorialidades.
Assim, o território de Mangueiras, ou a sua própria identidade torna-se objeto de
um esforço que faço de representar um processo, demarcando lugares e posições que
aparecem no presente e que se projetam para um futuro confuso e ainda em aberto. E
este próprio ato de mapear, espero, fará parte da produção dessa realidade que está em
andamento – a definição do território quilombola de Mangueiras.
3.1 Os dois vizinhos que despertam no grupo a ideia de que são um quilombo
Seu Thomaz é um dos mais antigos parceiros do quilombo de Mangueiras;
vizinho da comunidade há mais de trinta anos, morador do bairro Ribeiro de Abreu, sua
história se mistura à história deles. Ele está do lado de fora, mas também está dentro, na
condição de um amigo fiel, e é reconhecido como um dos responsáveis pelo processo de
identificação do grupo como comunidade remanescente de quilombo. Eu o conheci
ainda nas reuniões do quilombo, antes de me sentar com ele para uma entrevista em sua
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casa. Tendo por volta dos 60 anos de idade, seu Thomaz é um senhor negro, de
semblante sério, que caminha com dificuldade e o auxílio de uma bengala, mas que não
deixa de estar presente em nenhum evento para o qual seja chamado a participar com o
quilombo. É inclusive um grande articulador de eventos mobilizações e ações nos
bairros de sua região, voltados principalmente para a valorização do meio ambiente e da
identidade negra.
Seu convívio com Mangueiras se iniciou no início da década de 80, quando ele
se sentiu atraído pelas características bucólicas que aquela comunidade apresentava,
com suas fartas mangueiras e nascentes, “isoladas” do resto da cidade. Então, ele já era
morador do Ribeiro de Abreu, numa parte cuja entrada está situada na rodovia MG-20, a
poucos metros da entrada do quilombo. Ele e sua esposa, participantes do movimento
católico Sociedade São Vicente de Paulo, já eram envolvidos em trabalhos sociais
desenvolvidos naquela região.

	
  
Imagem 23- Uma das mangueiras do quilombo. Fonte: Arquivo da autora, 2012.
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Imagem 24- Parte do Ribeiro de Abreu onde vive seu Thomaz. Fonte: Arquivo da autora, 2012.

Ao conhecer de perto a comunidade, viu que viviam em situação de miséria e
desamparo, sem acesso a serviços públicos básicos, mas que mantinham uma relação
peculiar com aquela terra, com a família e a religiosidade. A partir de então, por meio
dessa religiosidade e dos valores cristãos, seu Thomaz e sua esposa, enfermeira,
começaram a ajudá-los na medida do possível, propondo ações educativas e esportivas
aos jovens e ainda inserindo nos contatos e conversas com o grupo o ideal de
valorização da identidade negra, já que também eles integravam entidades religiosas
voltadas para a população negra.
Seu Thomaz conheceu o quilombo como um grupo que vivia “isolado”, no meio
do mato, desamparado, e participou ativamente das mudanças que transformaram a
realidade e o cotidiano daquelas famílias, ao se tornarem quilombolas. Essa transição se
deu, segundo ele, gradativamente, por meio da fundação da associação, a formação das
lideranças, como Valter, Ione e Ivone, e o difícil resgate de uma autoestima há muito
tempo amesquinhada pela opressão e o estigma que sofrem.
Seu Thomaz aponta com clareza como a conquista de uma identidade positiva
para os quilombolas de Mangueiras está vinculada à visibilidade que o grupo passou a
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ter e às relações que passou a travar, muito em virtude do seu incentivo. Eles passaram
frequentar reuniões do Subcomitê da Bacia do Onça, vinculado ao Projeto Manuelzão
da UFMG, a Regional Norte e o Centro de Saúde, por exemplo. O grupo foi tomando
forma na medida em que ocupava espaços antes indisponíveis àquelas pessoas, que se
tornavam lideranças e iam aos poucos ganhando confiança para defenderem seus
próprios interesses.
Ele avalia, assim, esse processo de elaboração de uma identidade negra positiva,
e assume a posição de um dos atores envolvidos diretamente, mas que, por estar do lado
de fora, consegue perceber com relativa imparcialidade os problemas que o grupo ainda
deve superar. A “divisão” da comunidade em dois lados, conforme seu Tomaz, existia
anteriormente, desde a época em que ele conheceu o quilombo, mas então era situada de
forma diferente – “os de cima” eram espíritas e “os de baixo” eram católicos. Seu
Tomaz não parece ver nessa “divisão” um problema propriamente, ele fala apenas que
ela não pode prejudicar a união de propósitos do grupo. Nesse sentido, critica o fato de
Maurício, o atual presidente da associação, ter lançado sua candidatura à diretoria,
confrontando o grupo de Ione, anteriormente no poder. Naquele momento, segundo ele,
a comunidade acabou se enfraquecendo por essa disputa interna, o que favoreceu a sua
crescente desmobilização.
O ponto que seu Tomaz avalia como mais crítico é exatamente essa
desmobilização, é a ausência atual de representantes do quilombo nas reuniões do
entorno, é a não participação do quilombo nas instâncias de articulação política. É como
se o quilombo tivesse se acomodado, depois de ter dado visibilidade às suas demandas,
como se esperasse que as coisas se resolvessem por si. Por esse motivo, seu Tomaz
acredita que o “entorno do quilombo” – sem definir exatamente quem estaria aí
incluído, mas suponho serem lideranças dos bairros vizinhos do quilombo que
participam de instâncias representativas junto a ele – não vê de forma positiva essa
desmobilização. Esse “entorno” sentiria que o quilombo se acomoda, pelo fato de ser
privilegiado com políticas específicas.
Para ele, um dos fatores da desmobilização do grupo é a ausência de projetos
concretos. Ele até aponta que a comunidade tem se empenhado em sua organização,
mas fica muito presa a questões maiores, muito gerais. Para seu Thomaz, os
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quilombolas devem se envolver em projetos concretos, como cultivo de árvores, ou o
desenvolvimento de alguma atividade coletiva. O quilombo não estaria se envolvendo
nos projetos que são propostos para o grupo porque não enxerga como eles podem
interferir nas suas vidas. Por isso, ele vê a importância das pequenas coisas que
chamariam a atenção deles, como o problema de Cleuza, a moradora do quilombo cuja
casa está prestes a desabar pois está na beira de um barranco, ou mesmo a religiosidade.
Seu Thomaz vê como um problema a “descaracterização” do quilombo urbano.
Ele acredita que “o quilombo rural está em melhores condições de superar os problemas
pela religiosidade, pelo contato com a terra... As pessoas chegam no quilombo e
perguntam: sabem dançar, tem capoeira? ” Ele parece ver na religiosidade uma
possibilidade de incentivar a manutenção dessas características, por ser o traço
distintivo da comunidade que ele enxerga com mais clareza. Relata inclusive vir
incentivando Ione a atuar como uma liderança religiosa. Outros elementos seriam
também importantes, como o acesso à terra, para o cultivo, e a vontade da comunidade
de levar a frente seus projetos. Seu Thomaz atribui, assim, à imagem que ele mesmo
projeta sobre o quilombo aquelas características “típicas” que são associadas aos
quilombos comumente.
Para ele, uma comunidade pode sobreviver às condições adversas que a cidade
impõe, desde que aguente a pressão que a sua própria identidade representa. É preciso
assim que ela consiga fazer com que o lado positivo de sua identidade prevalece sobre o
lado negativo, sobre as pressões negativas e desmobilizantes. Essa pressão atuaria no
sentido de confirmar a incapacidade do negro, a sua fraqueza e a sua condição de
vítima.
Como negro que também é, seu Thomaz parece se identificar muito com as
dificuldades que os quilombolas enfrentam, pois vê que elas fazem parte de todo um
sistema que subjuga as pessoas negras. O esforço de superação desse sistema injusto,
segundo ele, deve se dar coletivamente, mas é também subjetivo, deve mobilizar
intimamente cada sujeito na sua individualidade, na sua maneira de ver o mundo e de se
ver como parte dele. Talvez por isso seu Tomaz tenha essa visão sobre a situação atual
de Mangueiras – ele vê que há o empenho das lideranças para desconstruir os pontos
negativos e construir uma identidade autônoma e politicamente forte para Mangueiras,
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mas ele não vê todos os quilombolas engajados subjetivamente a esse projeto, como
algo que lhes pertence e a qual têm pleno direito e legitimidade. 	
  
A perspectiva de seu Tomaz talvez seja a mais profunda e engajada para alguém
de fora. Ele tem a sua visão sobre o quilombo como alguém que está de fora, mas
compreende aquela realidade como poucos, por isso tem mesmo o respeito de todos por
lá. Por ser figura constante nas reuniões e encontros, está ciente dos pequenos
problemas e participa de sua resolução nas muitas vezes em que é chamado pelos
moradores. Ele está presente nas reuniões internas da associação – inclusive por ser um
de seus associados – e ainda nos momentos em que o quilombo recebe outros atores,
assumindo a posição estratégica de um parceiro qualificado, aquele que acompanha há
muito tempo os problemas e questões da comunidade e está vinculado afetivamente a
seus moradores. Em todos essas situações, os quilombolas parecem ter muito respeito
pelas opiniões dele, mesmo quando ele se posiciona de forma incisiva e que contrarie a
posição de algum deles.
Do outro lado da MG-20, no Conjunto Ribeiro de Abreu, vive Rosângela.
Sempre ouvira falar da historiadora que escreveu sobre a história de Mangueiras, mas
nunca a conhecera pessoalmente até o momento em que a procurei para uma entrevista.
Ao conversar com ela pelo telefone, Rosângela respondeu que precisaria conversar
primeiramente com o presidente da associação, para ver se não havia problema em falar
comigo, pois algumas informações de sua pesquisa não poderiam ser repassadas para
qualquer pessoa. Expliquei a ela que o presidente já estava ciente, pois ele mesmo havia
indicado que eu conversasse com ela, mas aguardei ela entrar em contato com ele para
então marcarmos. Quando ela me respondeu, numa nova conversa ao telefone,
comentou que seu Thomaz havia falado sobre a conversa que havíamos tido pouco
tempo antes e, assim, vendo que eu não era uma completa estranha, Rosângela
concordou com a entrevista. Notei então que havia por parte dos próprios parceiros uma
preocupação em preservar o quilombo de quem vem de fora procurando informações
sobre eles. Principalmente, que é preciso que o grupo autorize essa aproximação,
quando se trata de revelar aspectos da relação particular que eles mantêm. A condição
da própria “relação de parceria” é que o parceiro se comprometa a não permitir, por
eles mesmos, que qualquer interessado “invada” o cotidiano do grupo.
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Encontramo-nos na casa de seu Tomaz, onde havia ocorrido a minha conversa
com ele. Havíamos combinado a conversa em sua casa primeiramente, mas Rosângela
se lembrou de que no dia, uma manhã de sábado de novembro, ela havia combinado
com seu Tomaz de organizar algumas cestas básicas que eles distribuíam sempre na
região naquela época do ano.
Conheci Rosângela pessoalmente naquele dia, embora já a conhecesse de nome
há um bom tempo, pela fala do pessoal do quilombo, pelo Relatório Antropológico e
pela fala de outras pessoas de fora, como seu Tomaz. No momento em que a vi,
confesso que me surpreendi, pois a imaginava diferente de como ela é, uma senhora
branca de meia idade. Acabei construindo uma imagem preconceituosa de que alguém
que tivesse conquistado tanta afinidade junto aos quilombolas tivesse necessariamente
que ser negra. Não era somente pela afinidade que ela tinha com eles, mas sobretudo
pelo fato de ter sido ela quem incentivou primeiramente o grupo ao autoreconhecimento como comunidade remanescente de quilombo. Imaginava que esse feito
só poderia ter vindo de uma pessoa com quem a comunidade se identificasse também,
tanto quanto com seu Thomaz, daí porque eu via dificuldade em imaginar uma pessoa
branca chegando a um grupo estigmatizado repleto de negros e atribuindo a eles uma
categoria até então desconhecida, ou pouco familiar – quilombolas.
Mas logo no primeiro momento da conversa com Rosângela, eu fui
compreendendo como, apesar de não compartilhar os mesmos traços físicos daquela
comunidade negra, ela conseguiu despertá-los para esse processo de construção da
identidade negra quilombola. Rosângela vive no Ribeiro de Abreu desde que se casou,
há aproximadamente trinta anos. Na época em que conheceu Mangueiras efetivamente,
em 2004, apesar de já ter ouvido falar e observar de longe a comunidade, ela era então
estudante do curso de História e havia acabado de conhecer seu Thomaz, em virtude de
umas palestras que ele havia feito sobre meio ambiente no local de trabalho de
Rosângela, o Centro de Saúde da Regional Nordeste. Rosângela havia mencionado a
seu Thomaz sobre o seu interesse em desenvolver um trabalho de final de curso sobre
alguma população negra tradicional. Seu Thomaz comentou que conhecia um grupo
com características tradicionais, situado bem próximo à casa dela – a comunidade de
Mangueiras.
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Seu Tomaz apresentou então Rosângela à comunidade, não como estudante, mas
como uma vizinha que tinha interesse em ajudar também o grupo. A partir deste
primeiro contato, Rosângela se interessou muito pelo pessoal, pois via que se tratava de
uma comunidade com vários elementos e características de remanescentes de quilombos
– a existência de um só tronco familiar, o vínculo com a terra, a religiosidade de matriz
africana. Rosângela começou então a introduzir no grupo a ideia de que eles deveriam
resgatar a sua história e de seus antepassados, e

com isso buscarem o auto-

reconhecimento como uma comunidade tradicional negra. Ela ressaltou que teve o
cuidado de não impor essa proposta ao grupo, de apenas informa-los das oportunidades
existentes e do interesse que ela tinha de desenvolver um trabalho acadêmico com eles,
de resgate de sua história.
A comunidade aceitou e Rosângela começou o seu trabalho, que logo ela viu ser
muito mais amplo do que uma simples tese acadêmica. Ela não iria apenas contar a
história de um grupo, mas participaria dessa história de maneira decisiva, envolvendo-se
diretamente com aquelas famílias e com as transformações que estavam por acontecer
em suas vidas. A partir dos primeiros relatos históricos que ela foi construindo, com os
moradores de Mangueiras e também com o entorno, além da coleta de documentos
oficiais, Rosângela elaborou o relatório que foi enviado à Fundação Palmares, para a
certificação do grupo como comunidade quilombola. No dia em que o certificado
chegou pelo correio, pouco tempo depois da requisição, Rosângela levou até a
comunidade e compartilhou as lágrimas emocionadas dos moradores quando ouviram a
notícia. “A partir daí, as portas se abriram”, afirmou ela.
Um ponto central da fala de Rosângela, que talvez esclareça com precisão o
papel que ela tem tido no quilombo, é quando ela aponta que, após ter conquistado o
auto-reconhecimento, Mangueiras precisava também ser reconhecida. Assim, a primeira
ação que ela e seu Thomaz tiveram após o recebimento do certificado foi convidar uma
série de representantes do Poder Público e da sociedade para uma grande reunião que
aconteceu em Mangueiras. O objetivo da reunião era exatamente dar visibilidade ao
grupo, tornar pública a existência de uma comunidade tradicional no seio da cidade de
Belo Horizonte. Anexas ao convite para esse evento, estavam a certidão emitida pela
Fundação Palmares e uma lista de todas as demandas mais urgentes da população, como
o acesso ao serviço de luz, água tratada, reforma de casas, saúde e educação.
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Neste mesmo momento, começava também o processo de regularização do
território quilombola, junto ao INCRA, uma das entidades representadas nessa reunião.
Além do INCRA, estavam presentes representantes da COPASA, da COMACON (atual
CPIR), do CEDEFES (Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva) , representantes
do movimento negro, da Regional Nordeste, do Centro de Saúde, etc. Rosângela conta
que neste dia os quilombolas se assustaram com tantos carros subindo até lá, tanta gente
chegando para conhecê-los.
De fato, ao indagar todos os atores que estão envolvidos diretamente às
demandas de Mangueiras e mesmo os quilombolas, eles costumam descrever esse
primeiro contato como o ponto de partida de todo o processo. A constituição do
quilombo talvez não tenha se dado a partir da oficialização conferida pela Fundação
Palmares ou pela formalização da associação quilombola, mas por este primeiro
momento em que a comunidade remanescente de quilombo se apresenta como tal, em
sua própria casa, recebendo as autoridades competentes, que passariam a reconhece-los
e a garantir a institucionalização de sua identidade específica. Aquele momento
significou a nomeação do grupo enquanto quilombo para a esfera institucional, o que
modificou radicalmente as suas condições de existência, já que esse poder de nomear
produz efeitos de “eficácia simbólica” (BOURDIEU, 2002, p.146-147) que,
particularmente para os quilombos, inaugura uma realidade ainda pouco compreendida
pela maior parte dos atores envolvidos no processo de institucionalização:
Chamaremos de processo de nominação o movimento de
instituição de uma categoria jurídica ou administrativa que,
englobando uma população heterogênea com base em
determinadas características comuns, a institui como um sujeito
de direitos e deveres coletivos, ao mesmo tempo como um
objeto de ação do Estado. (...). No esboço da genealogia
realizado aqui, buscamos justamente descrever o campo de
disputas em torno da palavra (autorizada) ou da interpretação
(hegemônica) capaz de impor um sentido à letra sem sentido da
lei, que deve ser aplicada (realizada) pelo Estado (ARRUTI,
2006, p. 52) .

Pela participação de Rosângela em todo esse processo, não se pode dizer que ela
tenha inventado a identidade quilombola, tampouco que ela tenha imposto ao grupo a
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adoção de tal categoria. Mas ela parece ter sido fundamental para mostrar ao grupo que
parte da formação de sua própria identidade depende também dos outros, que “existir
socialmente é também ser percebido como distinto” (BOURDIEU, 2002, p.118),
revelando a dependência da relação de alteridade e reconhecimento recíproco, que
ganha significado nos espaços mais ou menos oficiais, nos contextos de contato e,
principalmente, de disputa política.
Rosângela explica que o quilombo era estigmatizado e discriminado pelo
“entorno” e passou a ser respeitado desde que começou a participar das reuniões, das
igrejas e das associações, por incentivo dela e de seu Thomaz. Eles estimulavam
também a visita da população do “entorno” ao quilombo, em eventos culturais e datas
comemorativas, além de viagens dos mangueirenses a outros quilombos, como forma de
reforçar um intercâmbio cultural positivo. Em relação ao contexto atual, ao contrário de
seu Thomaz, Rosângela não acredita que esse “entorno”, ou seja, a comunidade
envolvente que passou a se relacionar com o quilombo de forma diferente após o autoreconhecimento,

perceba negativamente a desmobilização dos quilombolas nas

reuniões e entidades. Pelo contrário, ela acredita que é exatamente por apoiá-los que a
região tem cobrado a sua participação.
Rosângela aponta o orgulho que a comunidade passou a ter de sua identidade
racial, mesmo os mais jovens, que muitas vezes ainda se deixam levar pelo estigma
social que a categoria carrega. Assim como seu Thomaz, Rosângela enxerga que a
assunção de identidade negra positiva exige que os sujeitos sejam capazes de
desconstruir, para si mesmos, tudo aquilo que há de negativo associado à maneira como
eles mesmos se imaginam e são imaginados – a incapacidade, a incompetência, a
subordinação, a inferioridade – e construir algo novo, algo positivo, uma identidade de
projeto, emancipada.

Em relação ao sentimento de pertencimento e o orgulho,

Rosângela acredita que Mangueiras se modificou, que as famílias hoje passaram a ter
orgulho do que são, que elas se apresentam como quilombolas e levam essa identidade
para fora do grupo:

A partir de quando eles começam a frequentar esses grupos e a
conhecerem os seus direitos e saberem que têm deveres
também. Porque não é só querer não. A gente também tem
dever a cumprir. Então isso cada vez mais vai aflorando, eles
	
  
68	
  
	
  

	
  

69	
  
vão se sentindo cidadãos. Isso é uma conquista aos poucos,
gradual, não é uma coisa de uma hora para outra. Eles tinham
vergonha de falar em público e hoje já falam. Eu falo “nó, Ione,
você é tagarela demais!” (Rosângela, em entrevista concedida
em novembro de 2011).

Rosângela percebe que o grupo fica muitas vezes concentrado nas suas brigas
internas, motivadas pela “divisão” entre “os de cima” e “os de baixo”, mas ela aponta
que sempre tenta trabalhar com eles o fato de serem todos uma só família, que deve
estar unida, não importando as rixas. Ela percebe essas disputas internas como uma
característica de toda família, e que deve ser superada pelo sentido de unidade, de
comunidade. Conta que no dia 20 de novembro, quando ela se reuniu com a
comunidade, procurou reforçar a importância da união do grupo, explicando que “o que
diferencia é a casa de cada um, é aquele espaço dentro da casa, mas o bem comum é de
todos”. Ela ainda apresentou a proposta de que haja novos encontros, de três em três
meses, para que eles possam “lavar a roupa suja”, refletir sobre si mesmos, sobre a sua
identidade de negros e quilombolas e sobre quais são as suas perspectivas para o futuro.
Rosângela também fala do problema da “descaracterização”, trazendo a
importância da memória coletiva, que é transmitida pela oralidade, como mecanismo de
manutenção uma referência para os sujeitos:

Até para eles se apresentarem enquanto quilombo aí fora, né?
Todo mundo tem um passado, esse passado não pode ser
negado. Se foi um passado de opressão e tudo, aí que ele tem
que ser mostrado às pessoas, de como foi para isso não
acontecer mais. Primeiro tem que ser uma referência, não é
tomar isso só como bandeira não. Eles têm agora uma nova
visão, não é viver do passado, eles têm agora um caminho a
seguir, que esse seja uma referência. (Rosângela, em entrevista
concedida em novembro de 2011).

Ao ouvir sobre a trajetória de seu Thomaz e de Rosângela, percebi que esses
dois atores nutrem grandes expectativas em relação às mudanças que o quilombo vem
enfrentando, pois eles estiveram presentes e participaram cotidianamente de muitas
delas. Viram o processo de autoafirmação e conquista de uma confiança que o grupo
não tinha quando se percebia como um “aglomerado de negros pobres”. Para ambos, a
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importância do “entorno” é fundamental, pois a articulação com uma identidade
regional e racial, que leve o grupo a compartilhar os saberes e interesses com aqueles
que enfrentam a mesma realidade de exclusão, é o que condicionará o reconhecimento e
a conquista de direitos pelos quilombolas. O “entorno” está, para eles, do lado de fora,
mas é a partir dele – na conquista cotidiana de demandas concretas da comunidade, em
articulação às demais associações, escolas e postos de saúde da região – que o quilombo
cria as condições concretas para o exercício de sua autonomia política e a valorização de
sua identidade. A proximidade desse “entorno” não dispensa, contudo, uma articulação
efetiva com outros atores mais distantes, como aqueles que foram chamados para a
primeira reunião na comunidade, ainda em 2006. Nesse caso, do ponto de vista de seu
Thomaz e Rosângela, trata-se de um reconhecimento de caráter mais institucional,
ligado à “des-invisibilização” do grupo em relação à cidade e ao resto da sociedade.
Mangueiras estava “entrando no mapa” naquele momento, com o apoio fundamental de
seu Thomaz e Rosângela.
Os dois parceiros parecem compreender a importância do grupo acionar as duas
dimensões da identidade negra e quilombola, a partir das categorias de Castells (2001).
De um lado, a “identidade de resistência” aproxima o quilombo a seu “entorno”,
potencializa essa relação de solidariedade e reconhecimento recíproco que se dá no
cotidiano, que se constrói subjetivamente, a partir do ganho de autoconfiança e
autonomia por cada indivíduo. Por outro lado, estão todos eles, quilombo e entorno,
inseridos numa mesma realidade de exclusão – econômica, social, cultural, política,
simbólica – daí porque essa “identidade de resistência” não pode fechar em si mesma;
ela deve ocupar novos espaços, afirmar-se na relação com representes do poder
instituído, conquistando também a sua “identidade legitimadora”. A “desmobilização”
do quilombo nas relações com o entorno, segundo seu Thomaz e Rosângela, pode levar
a uma perda da sua capacidade de ocupar os espaços institucionais e exercer a sua
autonomia como sujeito político, pois o grupo acabaria se fechando mais e dessa forma
até se “dividindo” internamente, o que compromete as conquistas políticas já alcançadas
e por alcançar.
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3.2 O quilombo se torna um público específico para as autoridades públicas
A CPIR é o setor da Prefeitura de Belo Horizonte responsável pelas políticas
públicas de igualdade racial. Anteriormente denominada Coordenadoria de Assuntos da
Comunidade Negra (COMACON), ela se tornou Coordenadoria das Políticas de
Igualdade Racial (CPIR) em 2010, com a aprovação do Plano Municipal. Na estrutura
governamental, a CPIR está subordinada à Subsecretaria Municipal Adjunta de Direitos
de Cidadania (SMADC) que, por sua vez, está vinculada à Secretaria de Políticas
Sociais. A estrutura da SMADC possui ainda cinco outras coordenadorias, cuja
finalidade

é

desenvolver

estratégias

e

políticas

para

públicos

específicos.

Recentemente, a CPIR participou da elaboração de um Plano Municipal de Promoção
da Igualdade Racial, transformado na Lei 9934, de 21 de junho de 2010, que foi o
resultado da construção de uma Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial,
mediante reuniões e conferências que vêm sendo realizadas em Belo Horizonte desde
1998, por inciativa de uma Secretaria à época existente, a Secretaria Municipal para
Assuntos da Comunidade Negra (SMACON). As discussões que materializaram tal
política e o Plano atualmente vigente ocorreram sobretudo através de um Fórum
Governamental, o qual procurava garantir a transversalidade do tema, ou seja, o
envolvimento de diferentes setores e órgãos públicos no debate e implementação da
política, com abertura à sociedade civil através de conferências periódicas.
A política apresenta propostas de ações que foram divididas nos seguintes
setores: trabalho, empreendedorismo e desenvolvimento econômico; educação e cultura;
saúde, gênero e direitos reprodutivos; direitos humanos e segurança pública; religiões
de matriz africana; políticas internacionais; urbanização e meio ambiente.
No Plano Municipal, além de serem elencados os objetivos e diretrizes gerais, é
apontada a importância da transversalidade, da descentralização e da gestão
democrática, a serem garantidas por meio das atribuições da CPIR. Além da CPIR, é
criado o COMPIR, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, de
composição paritária entre Poder Público e sociedade civil. Vale destacar que a política
do município segue princípios, diretrizes e orientações de outras políticas, de âmbito
federal, coordenadas pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (a
SEPPIR), ligada à Presidência da República. A SEPPIR existe desde 2003 e uma das
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suas atribuições é desenvolver o Plano Brasil Quilombola, por meio da articulação de
uma Subsecretaria de Comunidades Tradicionais.
Em maio de 2011, participei do Seminário de Avaliação da Política de Igualdade
Racial de Belo Horizonte. Fui convidada a participar dessa reunião após haver
conversado com Valéria, representante da CPIR, que me explicou o histórico recente da
coordenadoria junto ao quilombo de Mangueiras.
A CPIR fica localizada em um dos andares do prédio da Secretaria de Políticas
Sociais, situado na região central da cidade, ao lado de outra coordenadoria. A
coordenadoria ocupa um espaço relativamente pequeno, com poucas divisões e um
quadro de funcionários também reduzido, acredito que não chega a dez. Há também um
auditório, localizado no mesmo prédio, utilizado para os eventos de toda a secretaria.
Valéria me recebeu numa das salas da CPIR, após agendamento meu, feito
pessoalmente dias anterior. Como eu estava ainda no início da minha pesquisa de
campo, antecipei apenas que queria saber, de forma geral, como era a atuação deles com
o quilombo de Mangueiras, pois era esse mesmo o meu objetivo. Chegando lá, Valéria
mostrou a pasta de ofícios e documentos que eles tinham em relação aos dois quilombos
da cidade – Mangueiras e Luízes17. Ela se apresentou como uma das representantes da
CPIR que de fato acompanhou as reuniões com Mangueiras e explicou que a
coordenadora à época era a Maria das Graças Rodrigues, falecida alguns meses antes
desta entrevista. Devido a essa transição inesperada por que a Coordenadoria estava
passando, as coisas andavam um pouco desorganizadas e a atual coordenadora não iria
me ajudar muito, explicou-me Valéria. Segundo ela, o contato com o quilombo surgiu a
partir da Regional Norte, no início de 2006, logo após a certificação no final de 2005 e a
reunião no quilombo, quando ele se apresentou oficialmente ao Poder Público.
As Regionais são instâncias territoriais da administração pública que articulam
diretamente as ações da prefeitura e a população, onde atuam os gestores públicos
responsáveis pela execução e monitoramento de políticas públicas. Quando a Regional
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O quilombo dos Luízes está situado na região sudoeste de Belo Horizonte, no Grajaú, bairro de classe
média da cidade. Nas últimas décadas, o grupo tem sido vítima da expansão imobiliária na região.
Disponível em http://www.cedefes.org.br/index.php?p=projetos_detalhe&id_pro=89. Acesso em
05/04/2012.
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Norte descobriu a presença de um quilombo na cidade, repassou as suas demandas para
a coordenadoria específica para este público.
Valéria explicou que, a partir deste primeiro contato, várias iniciativas foram
sendo tomadas – articulação com o DER/MG (Departamento de Estradas de Rodagem
de Minas Gerais), que realizara uma obra de expansão da via 540 utilizando-se de parte
da área do quilombo, o que daria à comunidade direito à indenização logo da titulação
do território; negociação com a COPASA e com a CEMIG,

proporcionando a

instalação dos dois serviços na comunidade. Além da indenização do DER, Valéria
citou uma outra, devida pela família Werneck, em função da utilização da área
quilombola para a construção de uma rede de esgoto.
Em relação à demanda por urbanização das casas, repassada pelo quilombo,
Valéria me mostrou um ofício, enviado por eles em dezembro de 2007 à Secretaria de
Políticas Urbanas de Belo Horizonte, solicitando que esta incluísse no pedido de
orçamento anual de 2008 a verba federal do Programa Brasil Quilombola, destinada
para infraestrutura e serviços. Segundo ela, a coordenadoria nem sequer obteve resposta
da outra secretaria. O problema ainda se agrava porque a CPIR fica impossibilitada de
inserir a população do quilombo no atendimento desses serviços por entidades já
existentes na prefeitura, como é caso de Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte, a
URBEL. A URBEL atende unicamente regiões de favelas e conjuntos habitacionais e
Mangueiras não se encaixa em nenhuma das duas categorias. Para Valéria, este é um
problema político e estrutural, que envolve um desnível de poder entre as
coordenadorias específicas e as outras secretarias. Ao contrário da Secretaria de
Políticas Urbanas, a CPIR está subordinada a duas outras instâncias – a Secretaria de
Políticas Sociais e a Subsecretaria de Direitos de Cidadania – não tendo o poder
necessário para definir questões orçamentárias e prioridades de ação. Ela é incapaz de
colocar em prática, por si só, políticas para as quais já existem os recursos federais, a
serem captados via município.
Esse mesmo problema foi intensamente abordado durante o Seminário de
Avaliação do Programa Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Com a presença
dos funcionários da CPIR, gestores públicos da promoção de igualdade racial de outros
dois municípios brasileiros, além de uma série de representantes das Regionais de Belo
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Horizonte, o seminário trouxe como principal conclusão as limitações que a política de
igualdade racial encontra para se tornar uma política de estado efetiva, assumida por
todas as instâncias do Poder Público. Os presentes reclamavam dos problemas
enfrentados na consecução do Programa: a falta do caráter estruturante da política, ou
seja, ela acaba ficando restrita a setores específicos como o de políticas sociais; a
ausência de um orçamento próprio; a ausência de uma secretaria própria, em mesmo
nível hierárquico que outras secretarias de Estado; a falta de continuidade das ações; a
falta de sensibilidade de gestores públicos; o fato de que esse tipo de discussão ficar
restrito aos mesmos círculos políticos e às mesmas pessoas, mais ligados aos
movimentos sociais; a dificuldade de implementar a transversalidade que o Plano
propõe, em virtude de todos os outros problemas. Por outro lado, foram levantados
fatores positivos, tais como a regionalização do debate, que conseguia mobilizar
representantes de todas as Regionais da cidade, aptas a apresentar as especificidades de
sua própria realidade e descentralizar a discussão; a clareza de objetivos e diretrizes do
Programa. A conclusão que parecia vir dessa avaliação era de que aqueles gestores
tinham a enfrentar dois desafios principais, resumidos pela pesquisadora Lilian Gomes
da UFMG, que auxiliou a CPIR no acompanhamento da implementação da política e
apresentou as conclusões dos participantes: o fortalecimento de uma vontade política,
que o município manifesta ter muito mais em função do ativismo e militância de alguns
atores e setores, criadores da política, e da própria sociedade; o enfrentamento da
resistência à temática racial dos demais setores, sobretudo aqueles que funcionam
segundo uma racionalidade técnica e de eficiência produtiva. Muitas vezes, essa
resistência aparece na própria negação do racismo, de seu caráter institucional e
estruturante da sociedade.
A CPIR vem sendo então orientada atualmente pela necessidade premente de
formar e educar os servidores públicos do município, por meio do Fórum
Governamental, sobre a importância da política de igualdade racial e a urgência de
fortalecê-la como uma política estruturante de Estado, para que ela não fique restrita aos
círculos de militância social e aos mesmos profissionais. Trata-se de uma disputa,
presente no Estado e também fora dele, que coloca em jogo não apenas atores e setores,
mas racionalidades, visões de mundo, lógicas e perspectivas extremamente conflitantes.
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Como Mangueiras aparece enquanto participante dessa disputa? Algo que pude
perceber na minha participação nesse seminário e também em outro, organizado pela
CPIR, foi a ausência dos representantes diretos da sociedade, seja do quilombo ou de
outra comunidade. Os quilombolas de Mangueiras por várias vezes apontavam que
COMACON (atual CPIR) não havia feito muito do que havia prometido a eles e por
isso se colocavam descréditos em relação ao Estado. Mesmo os setores mais próximos à
sociedade, como é o caso da CPIR, que constrói as suas políticas com o apoio e a
articulação direta das Regionais, acabam dividindo-se nos campos de disputa
institucionais – dentro da estrutura do Estado – e os sociais, na militância dos
movimentos e comunidades. Essa divisão funciona, muitas vezes, de maneira perversa
pois, para os mangueirenses, há um só Estado, mesmo que ele construa políticas
incoerentes e atue desarticuladamente. Exemplo disso é o fato de que a mesma
Prefeitura que conheceu Mangueiras em 2006 e passou a apoiá-los através da CPIR nem
sequer sabia da existência de um quilombo na cidade, ao planejar a Operação Urbana do
Isidoro, aprovada em 2010.Não se trata de um problema provocado pela transição de
governos, ainda que este fosse um argumento justificável.
Nesse mesmo sentido, segue a afirmação calorosa de Benilda, antiga gerente da
área de Educação na Regional Norte, sobre a situação de Mangueiras, em Audiência
Pública ocorrida na Assembleia Legislativa de Minas18, no dia 17/05/2010:

Quilombo urbano sofre porque muita gente acha que o
problema é do governo federal. Por ser urbano, muita gente
acha que a questão é da Prefeitura. Fica-se neste miolo, sem
saber a quem recorrer. Tudo o que conseguimos lá, até agora,
foi graças ao movimento da comunidade, contando com outros
parceiros. Nossa participação como integrante do poder público
– digo nossa porque também fazia parte da gestão – foi
pequena. Percebemos que, com este novo governo, tudo o que
conseguimos como avanço está retrocedendo.
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A Audiência Pública citada foi convocada pelo deputado estadual Irani Barbosa (PMDB/MG) e
destinava-se a combater a aprovação do Projeto de Lei 820/2009, que instituiria a Operação Urbana do
Isidoro, tendo em vista os impactos sociais que sua aprovação acarretaria à população envolvente, com
destaque para o quilombo. Este ponto será melhor detalhado nos capítulos três e quatro.	
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De quem é o “problema” do quilombo urbano? Ou, quem é o responsável pelos
problemas que saem da invisibilidade e da suposta homogeneidade nos padrões de
pobreza e da exclusão urbanas?
Esta questão me incomodou quando eu fui procurar, dentre os gestores da
Regional Norte, quem poderia me relatar sobre a relação da Regional com Mangueiras.
Fui informada de que os gestores que conheciam o quilombo de perto, aqueles que
atuavam em 2006 e anos seguintes, já haviam saído da administração da Regional,
inclusive o coordenador geral. Fui então encaminhada aos responsáveis pelo quilombo,
que saberiam me falar sobre o histórico e a atuação junto à comunidade. Eram os
representantes do CRAS, Centro de Referência à Assistência Social, que me receberam
na sede do BH Cidadania do bairro Aarão Reis, próximo ao quilombo. Trata-se de um
espaço amplo, onde são desenvolvidas atividades pedagógicas, atendimentos
psicológicos e acompanhamento das demandas de toda a região, ligadas aos serviços de
assistência social. Explicaram-me que a área territorial de abrangência do setor em que
atuam inclui também o quilombo, num total de 5000 famílias atendidas.
Percebi logo que eles não tinham conhecimento sobre a participação da Regional
Norte na articulação da maior parte das demandas de Mangueiras. Puderam apenas
relatar que o quilombo havia sido beneficiado com a construção da sala de aula e de um
telecentro. A proposta inicial era de que a sala fosse destinada para as aulas do EJA,
Educação de Jovens e Adultos, o que de fato aconteceu por algum tempo, mas a
atividade foi interrompida, por falta de professor. Hoje, a sala de aula funciona como
sede da associação e é o local onde ocorrem as reuniões e outras atividades
comunitárias. Segundo os representantes do CRAS, eles almejam realizar um cadastro
das famílias quilombolas e uma aproximação delas nas ações que ocorrem no BH
Cidadania, sobretudo naquelas que eles acreditam atender aos interesses dos
quilombolas, como cursos de oratória, geração de renda para cuidador de idosos, núcleo
pró-jovem (para assistência aos jovens), a casa do brincar (atividade recreativa para
crianças). Disseram ainda que planejam levar ao quilombo atividades de inclusão
esportiva de crianças e jovens, parceria através do abastecimento para agricultura e
horta, curso de criação de pequenos animais, estabelecimento de parcerias culturais para
que o quilombo reproduza as suas histórias na região, um livro para ser feito por uma
ONG sobre a história do quilombo. Mas tudo isso ainda estava no campo do
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planejamento para o ano seguinte, de 2012, pois não teriam o orçamento disponível para
desenvolver tais projetos imediatamente e ainda buscavam as parcerias necessárias.
Em relação ao ressentimento dos quilombolas por não verem seus projetos irem
para frente, eles admitiam faltar a devida integração do grupo ao CRAS e que isso
deveria ser melhorado mais adiante. Sobre a política do município em relação ao
quilombo, eles defendiam existir o interesse real do Poder Público em reconhecer a
importância dos quilombos na área social, tanto que as suas políticas estariam de acordo
com aquelas propostas pelo Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), do governo
federal.
Voltei desse encontro com a sensação de que não havia alcançado o meu
objetivo de conhecer a atuação da Regional Norte nas questões de Mangueiras. Parece
que toda a efervescência da articulação com o grupo, no momento em que eles
assumiram a sua identidade, havia se reduzido a uma atuação setorizada e burocrática,
baseada no oferecimento à comunidade de serviços ligados à assistência social, que são
também ofertados para quase outras 5000 famílias. Não se mencionou nem mesmo
qualquer forma de diálogo com a CPIR, o setor ligado a todas as políticas em que o
recorte étnico esteja presente. Não, a Regional Norte, por meio do CRAS, cumpre agora
o seu trabalho de atender aos quilombolas, assim como a todos que estão na sua
abrangência territorial.
A impressão que fica é de que a regionalização, que teria o papel de
descentralizar o poder, acaba por setorizar, fragmentar e, por isso, enfraquecer o
exercício desse poder. Os responsáveis por cada setor ficam apenas incumbidos de agir
de acordo com suas atribuições, no seu território correspondente. Não atuam a partir de
um todo, seja espacial – a cidade – seja político – a administração pública, no conjunto
de seus projetos e decisões.
Esta ausência de unidade é apenas aparente, pois cada parte e cada setor estão
interligados por relações mais ou menos explícitas, que geram muitas vezes a
dependência, a prevalência de um sobre outro, o imobilismo. Estes são os elementos
que pautam hoje a relação de Mangueiras e o Poder Público municipal. Ainda que não
se possa dizer de quem é o “problema” dos quilombos urbanos, parece que a
administração já respondeu que é de alguns setores especializados e implicitamente
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subalternos. Não importa que nem todos conheçam a existência e as especificidades do
quilombo, como era o caso da Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano,
segundo este trecho da fala de uma de suas funcionárias, Izabel Dias, em entrevista
concedida em abril de 2010:
A minha percepção hoje é que a gente tem a questão do
quilombo já bem equacionada e bem encaminhada nas políticas
sociais, onde você já tem um conhecimento da questão
quilombola de forma mais clara e já tem uma política mais
clara nesse sentido. Com a COMACON, essa política tem feito
um trabalho de transpor isso também nas políticas urbanas que
hoje ainda trata a questão quilombola genericamente. A gente
não tem nem isso mapeado e nem parâmetros de uso e
ocupação do solo específicos para a questão quilombola. Eles
são tratados como o restante da cidade, em questão de
adensamento, da infraestrutura possível de adensar, você não
tem parâmetros específicos para as áreas do quilombo. (...) O
que eu vejo é que ainda nós, técnicos, não temos isso inserido
de uma forma natural. Isso é uma coisa que a gente tem
trabalhado para construir essa política na área urbana. Eu
considero que um avanço grande foi dado na questão do Isidoro
principalmente por uma pressão de uma demanda do próprio
quilombo de Mangueiras, porque realmente, falando
abertamente, quando você vê a construção da Operação Urbana
do Isidoro, eles entraram no último momento.

A inexistência do quilombo de Mangueiras enquanto uma realidade mapeada e
integrada à cidade torna-se, assim, um “problema” da gestão e planejamento da cidade
no momento em que esbarra no grande plano de ocupação da região do Isidoro e
expansão da fronteira norte de Belo Horizonte. Havia um quilombo no meio do
caminho, uma “pedra” para uma gestão que desarticula políticas sociais de políticas
urbanas, grandes projetos para uma cidade mapeada e projetos assistenciais, para uma
grande massa uniforme de empobrecidos. Desnecessário esclarecer que a prioridade está
nos grandes empreendimentos, realizados em caráter de urgência, com o apoio
empresarial da iniciativa privada, que investe em parcerias com o Poder Público, para
lucrar indefinidamente com a produção de novos espaços urbanos. Já o quilombo faz
parte de uma parcela da cidade que é tratada como problema, cujos baixos
investimentos recebidos são aplicados unicamente para aplacar os males provocados
pela ausência de investimentos estruturais. A imagem construída pelo Poder Público
municipal do quilombo como um “patrimônio cultural” a ser preservado impede que ele
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se emancipe dessa paisagem naturalizada de segregação da qual o grupo participa. A
condição do quilombo na cidade será melhor discutida no capítulo quatro, quando será
apresentado o processo de articulação do grupo, junto à Prefeitura e a outros atores, no
sentido de configurar um território específico, através da instituição da chamada Área
de Diretrizes Especiais. Serão colocados em oposição o projeto hegemônico de uma
“cidade sustentável” de um lado e os projetos envolvidos na disputa que se abre sobre a
institucionalização do território quilombola.

3.3 O quilombo atua como um sujeito específico, inaugurando um novo modo de
regular o espaço da cidade e de se colocar no mundo
O processo de demarcação e de titulação do território de Mangueiras se iniciou
em 2007, quando a Superintendência do INCRA deu início ao processo administrativo
para este fim. O INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, é uma
autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, cuja função
institucional é implementar a política de reforma agrária e realizar o ordenamento
fundiário nacional. Desde o Decreto 4887, de 2003, o INCRA é o responsável pela
“identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas
pelas comunidades remanescentes de quilombos”, conforme dispõe o artigo 3o de
referido Decreto.
Uma das etapas fundamentais do procedimento que tem como ponto final a
titulação dos territórios quilombolas é a elaboração do Relatório Técnico de
Identificação e Delimitação (RTDI), de acordo com as etapas e procedimentos que o
próprio INCRA estabelece, por meio de instruções normativas. O RTDI inclui as
informações

cartográficas,

fundiárias,

agronômicas,

ecológicas,

geográficas

socioeconômicas e históricas da comunidade, além da descrição completa sobre as
famílias, as características da ocupação, o seu perímetro exato e a cadeia dominial por
que passaram as terras ocupadas (Instrução Normativa 20, do INCRA, de 2005). Boa
parte desse levantamento é feito a partir de um estudo antropológico, na forma de um
laudo de caracterização que exige a aplicação desse conhecimento especializado para a
interpretação da territorialidade de cada comunidade específica. Como já foi apontado,
no caso de Mangueiras, o laudo antropológico foi elaborado pela equipe do NuQ, da
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UFMG, mediante um contrato assinado com o INCRA. Na ausência de um contrato,
convênio ou de outra forma de suporte técnico, a elaboração dos laudos antropológicos
das comunidades mineiras é de responsabilidade de Vanessa, a única antropóloga
incumbida desta função dentro da estrutura do INCRA. Há, atualmente, 146 processos
de demarcação de terras quilombolas em Minas Gerais desde 1988, com apenas duas
comunidades tituladas no estado.
A Superintendência do INCRA em Minas Gerais tem, em sua estrutura, a
Divisão de Ordenamento da Estrutura Fundiária, a qual tem como um de seus serviços a
regularização fundiária das terras quilombolas. Ao todo são oito pessoas responsáveis
compondo a Divisão, após um aumento recente de funcionários. Vanessa explica que a
Superintendência de Minas é considerada uma das mais atrasadas na regularização das
terras quilombolas, mas ela acredita que esta é uma avaliação injusta, pois em todos os
estados os processos são muito lentos, em geral. Um dos obstáculos apontados por ela é
justamente a inexistência de um setor unicamente voltado para esta tarefa, como uma
divisão que ficasse exclusivamente por conta da regularização das terras quilombolas.
Ao indagar sobre o processo de Mangueiras especificamente, Vanessa me
respondeu que ele é um dos mais avançados, pois já houve a publicação do seu RTDI, a
contestação dos confrontantes do terreno – que neste caso, trata-se apenas dos
representantes da família Werneck – mas, como a Superintendência de Minas não
aceitou a argumentação da contestante, esta recorreu ao INCRA em Brasília, para que o
Conselho Diretor dê a decisão final, no âmbito administrativo. Após esta decisão final,
ainda há a possibilidade de que os Werneck recorram à via judicial.
Dos argumentos apresentados pela família Werneck para contestar a titularidade
das terras a Mangueiras, Vanessa destacou que há alegações formais, como a
inconstitucionalidade do Decreto 488719, a não adequação do Relatório Antropológico
às instruções normativas do INCRA, a irregularidade da contratação da UFMG. Há
também alegações relativas ao conteúdo do relatório, como o não reconhecimento da
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Tramita desde 2004 no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3239, que
contesta a constitucionalidade do Decreto 4887, de 2003. A ação começou a ser julgada em 18 de abril de
2012, quando o ministro relator Cezar Peluso votou a favor da inconstitucionalidade do Decreto. Os
demais ministros ainda emitirão seus votos, em sessão ainda não agendada, para a continuidade do
julgamento e, enquanto isso, os critérios instituídos pelo Decreto são aplicados pelo INCRA na
demarcação e titulação das terras quilombolas.
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titularidade de todas as terras pleiteadas, de que a comunidade estaria já completamente
integrada ao restante da sociedade, a de que a ocupação de Mangueiras não teria
suportes materiais para comprovar sua temporalidade.
O Relatório Antropológico de Mangueiras traz em sua documentação elementos
que demonstram a relação problemática que os moradores de Mangueiras sempre
mantiveram com a família Werneck, chegando mesmo a haver um litígio judicial,
mediante o qual a comunidade já tem hoje a documentação de parcela do território. A
relação do quilombo e a família Werneck será melhor analisada em seguida.
Outro impasse existente em relação à regularização dos quilombos, segundo
Vanessa, diz respeito à possível necessidade de desapropriação de parte do terreno, pelo
fato de se tratar do território urbano. Segundo ela, este impasse foi resolvido no campo
dos quilombos rurais, pois o INCRA se utiliza do instrumento da desapropriação para
fins de colônia agrícola, mas ainda não houve nenhum caso no Brasil de desapropriação
em área urbana. É preciso explicar que a desapropriação é um mecanismo de
intervenção da autoridade pública sobre a propriedade privada, a ser aplicada em
hipóteses estritamente elencadas em lei20.
Além de realizar e acompanhar o processo de regularização do quilombo de
Mangueiras, que está ainda em andamento, o INCRA tem sido um parceiro importante,
junto aos demais entes públicos, como um mediador das relações que o grupo passou a
travar, para garantir os seus direitos e interesses. O INCRA é normalmente representado
por Vanessa, que comparece a reuniões dentro do quilombo, quando é chamada para
prestar algum apoio e esclarecimento, e ela também integra o grupo que passou a
negociar com a Prefeitura após o conflito gerado pela sobreposição da área pleiteada
pelo quilombo e a área abrangida pela Operação Urbana do Isidoro.
Não haveria este conflito explícito entre a população de Mangueiras e a
Prefeitura de Belo Horizonte se já não houvesse um processo de territorialização em
andamento, protagonizado pelo INCRA. O INCRA aparece como um sujeito
intermediador entre esferas públicas distintas – federal, estadual e municipal – e ainda
entre realidades normalmente compartimentadas – o rural e o urbano. Qualquer área da
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As hipóteses de desapropriação estão reguladas no inciso XXIV do artigo 5o, artigos 182, 184 e 234 da
Constituição Brasileira.
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cidade, para ser reconhecida como um território, passa por procedimentos de
oficialização próprios do Poder Público municipal, com sua própria lei e procedimentos.
A regularização de uma área urbana pelo INCRA cria uma exceção e uma realidade
totalmente nova, pautada por princípios também incomuns à ordem urbana, como
produtividade, territorialidade, autonomia, disputa territorial. Trata-se do processo de
territorialização caracterizado por Oliveira (1998b), que depende da “criação de uma
nova unidade sociocultural mediante o estabelecimento de uma identidade étnica
diferenciadora e a constituição de mecanismos políticos especializados” (OLIVEIRA,
J.P., 1998b, p. 55) .Em se tratando de um novo sujeito étnico inserido na ordem urbana,
são as relações produtivas do espaço da cidade, com os atores que nelas estão
envolvidos, que determinarão os limites e as possibilidades

da territorialização

quilombola. Nesse sentido, o quilombo se constitui no processo de diferenciação de seu
entorno e de estabelecimento de seus próprios critérios de manutenção dessas
diferenças.
Assim como fica explícito na fala da representante da Secretaria de
Planejamento Urbano, a gestão urbana desconhece os parâmetros a serem aplicados a
um quilombo, apenas aqueles que são válidos à cidade em geral. Mas, o que essa
incompreensão sinaliza e qual é o papel do INCRA nessa história?
Vanessa aponta uma série de outros exemplos de como os quilombos em Minas
constroem, a sua própria maneira, dentro de cada contexto, as condições de seu
reconhecimento. A titularidade do território, que deveria ser a etapa final de um
processo administrativo, torna-se o momento que custa a chegar e, por isso, é a
referência para cada comunidade se preparar e assim preparar os demais sujeitos para a
legitimação de uma nova realidade.
Atores como Vanessa, no INCRA, participam ativamente do processo de
construção simbólica de um novo território e de uma nova relação entre o sujeito que
recria a sua identidade local e a autoridade pública, que recria a sua própria forma de
exercer o poder. A demarcação do território deve ser lida como a definição de um “novo
princípio de divisão legítima do mundo social” (BOURDIEU, 2002, p.114), a partir da
palavra autorizada que dá unidade e existência ao grupo na medida em que ele se
representa como distinto. Nesse sentido, as relações entre o quilombo e o Poder Público
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não são unidirecionais, pois não há o sujeito que detém e o outro que recebe o poder,
entendendo o poder como imanente às relações sociais, assim como propõe Foucault
(2006) e Bourdieu (2002); ao contrário, elas alteram a realidade de ambos, quando
desloca as representações que cada um faz de si e do outro e o poder que elas têm de
determinar essa realidade.
Na minha busca pelos atores significativos na dinâmica identitária de
Mangueiras, fui encontrar também os outros parceiros que participaram do momento
constitutivo e mantiveram o contato com o grupo. Um desses parceiros foi também um
grande facilitador da minha própria relação com o quilombo, a ponto de sem ele eu
nunca ter conseguido entrar lá. É o representante do NuQ, da UFMG, Alexandre.
Quando ainda estava na graduação, em 2008, conheci o NuQ, Núcleo de Estudos
sobre Populações Quilombolas e Tradicionais, vinculado ao Departamento de
Sociologia e Antropologia da UFMG. Naquela época, os estudantes e professores do
grupo estavam em fase de conclusão do Relatório Antropológico de Mangueiras, um
dos quatro concluídos pela equipe. Alexandre era da equipe responsável por este
Relatório e, após a sua conclusão, em meados de 2008, continuou acompanhando o
grupo em reuniões e negociações, sendo uma referência importante para eles, como
alguém de fora.
Dois anos mais tarde, quando já havia ingressado no programa de mestrado na
Antropologia, entrei em contato novamente com o NuQ e falei sobre o meu interesse em
desenvolver a minha pesquisa em Mangueiras, pedindo que eles me ajudassem na
intermediação necessária. Naquele momento, o próprio Alexandre me alertou que era
uma fase difícil para o grupo, em vista dos acontecimentos recentes, como a morte do
antigo presidente da associação, seu Válter,a aprovação da Ocupação Urbana do Isidoro,
a demora no processo do INCRA, as dificuldades em implementar as outras políticas
para o grupo. Expliquei que eram exatamente essas tensões que me interessavam como
objeto de estudo e, como não havia desistido, Alexandre concordou em me ajudar.
Desde que estive pela primeira vez no quilombo, na companhia de Alexandre, nós nos
encontramos sempre, nos momentos em que ele também era convidado para
acompanhar os representantes da comunidade. Alexandre recebe sempre o carinho e o
respeito de todos do grupo, não importa de qual dos dois “lados”. Ele também se sente à
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vontade para expressar o interesse dos quilombolas, embora nunca se aproprie da fala
deles. Sua atuação é muito mais como um mediador, nunca como um representante.
Alexandre é também integrante do CEDEFES, entidade civil que estuda e apoia
comunidades tradicionais. Assim, ele conta que às vezes se apresenta como
representante da universidade, às vezes da sociedade civil, dependendo da situação.
Sempre compreendi a condição de Alexandre sendo próxima à minha, alguém
que mistura a sua participação na universidade com certo ativismo social. De fato, ele
não parece separar muito essas duas coisas e isso é o que talvez paute a relação entre
Mangueiras e o NuQ, uma das diversas formas como o quilombo encara a universidade.
Alexandre conta que quando o NuQ chegou em Mangueiras, ele e os demais estudantes
se sentiram muito acolhidos, ele acha que os quilombolas se apropriaram muito bem da
presença deles, até porque sabiam bem qual era a função por eles exercida.
Os quilombolas estão conscientes de que a universidade pode muitas vezes
representar interesses que lhes são opostos; por se encontrar numa posição de poder,
influenciada e às vezes sustentada por outras esferas sociais e econômicas mais fortes, o
saber acadêmico acaba por perpetuar relações de dominação e exploração das quais os
mangueirenses se sentem alvo.

Outro ponto importante é o desnível hierárquico

socialmente existente entre o conhecimento que o grupo detém sobre si mesmo e o que
a universidade produz – os universitários têm acesso a uma linguagem técnica e
ocupam, circunstancialmente, posições mais privilegiadas socialmente, por isso detêm
um poder de fala capaz de atingir maior reconhecimento.
Bourdieu (2004b) esclarece que os campos acadêmico e científico, enquanto
parte do mundo social, são relativamente autônomos às estruturas externas a ele e esta
autonomia é tanto menor quanto maior for a “politização” da disciplina específica em
que o conhecimento é produzido. Se as ciências sociais são tendencialmente mais
politizadas do que as demais, de caráter mais técnico ou menos “humanizado”, a
Antropologia aparece como uma das áreas em que o acadêmico torna mais explícita a
sua posição e o seu vínculo a certos objetivos quanto às repercussões políticas de seu
saber. Em contrapartida, o conhecimento antropológico acaba sendo o mais
desacreditado de seu caráter de verdade científica. Isso produz uma condição ambígua,
ao mesmo tempo favorável e desfavorável às possibilidades do saber antropológico de
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produção do mundo legítimo. Embora ele não tenha tanta força nos demais campos, é o
que tem maiores condições de se aproximar às realidades e aos saberes subalternos,
estigmatizados. E quando se passa a oficializar esse conhecimento por meio das
instâncias mais elevadas do Estado, responsáveis por institucionalizar identidades
específicas, ele acaba adquirindo uma força social que antes não detinha. Pode-se até
considerar que a teoria antropológica venha contribuindo para “a construção de uma
nova dimensão do direito brasileiro: o direito étnico” (LEITE, 2006, p.7). Assim, ela
“ultrapassa fronteiras interpretativas e invade o campo das diretrizes políticas e do
ordenamento político” (LEITE, 2006, p.7).
Cientes dessas circunstâncias, os quilombolas de Mangueiras passaram a
negociar com a universidade para garantir parcerias que representem ganhos na sua
capacidade de se fazer reconhecer em situações estratégicas, momentos de deliberação e
decisão. A parceria com a academia assegura, assim, ganhos de capital no campo
político e, consequentemente, nos demais campos (BOURDIEU, 2004). Por outro lado,
a minha própria relação com os mangueirenses exprime bem a cautela que eles tinham
ao negociar essa relação, pelo perigo que ela representa. Eles resistiam pelo receio de se
verem reduzidos a uma categoria identitária vazia, que passaria a ser defendida
politicamente por órgãos governamentais, entidades civis e pela universidade, sem que
os próprios sujeitos fossem participantes dos processos que os definem. Ocorre que, na
interação entre Antropologia e Direito, no diálogo entre essas diferentes áreas no intuito
de criar saberes e normas sobre grupos tradicionais, não é apenas o Estado que se
apropria do conhecimento de caráter pericial produzido pelo antropólogo, pois distintos
atores sociais

participam também desse processo, cada qual com suas próprias

perspectivas e objetivos. A prática pericial da antropologia, conquanto venha adquirindo
mais espaço e importância (LEITE, 2005; 2006), traz consequentemente novos
problemas relativos à inserção dos antropólogos nos contextos de disputas simbólicas
(ZHOURI; LASCHEFSKI; PAIVA, 2005), obrigando-os a desenvolverem reflexões
teóricas, metodológicas e epistemológicas que vão além dos limites do campo de
pesquisa.
Mas, afinal, o que a universidade busca no quilombo? Esse questionamento foi
dirigido a mim uma centena de vezes e nunca possuí a resposta, já que também ocupava
uma posição específica no campo, tinha a minha própria perspectiva e me via
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relativamente determinada por ela. Algumas das determinações, das quais não pude
fugir, era o fato de ter de escrever um texto, num prazo determinado, mesmo
acreditando estar ainda muito distante de chegar a conclusões precisas. No entanto, até
mesmo isso me ajudou a olhar com cautela que os problemas que nos colocamos ao
longo da pesquisa não se resolvem, quanto mais prolongado for o seu período de
pesquisa. O que me era demandado todas as vezes em que estive em Mangueiras não era
a resposta genérica do que a universidade poderia responder ou produzir a respeito dos
quilombos, mas o que eu, naquele momento, queria dizer a respeito deles. Não era
apenas uma questão de posicionamento – se eu ficaria ao lado ou contra o grupo – mas
de estratégia, em termos do que os quilombolas ganhariam ou perderiam com a minha
presença entre eles e com a presença de mais um texto que abarcaria novos discursos e
visões sobre o grupo.
A dimensão intersubjetiva e conflitiva foi, portanto, muito importante na
construção do meu objeto. Apresento essas análises no esforço de compreender a minha
posição no processo em que Mangueiras se encontra e como o discurso por mim
produzido pode esclarecer ao grupo e aos demais atores sobre as suas posições, o papel
que cada um exerce e os condicionamentos a que estão submetidos seus projetos e
resultados. No meu ponto de vista, o papel da universidade não é o de dar voz aos
grupos e povos marginalizados pois, ao se fazer isso, ela mantém a lógica perversa da
autoridade científica sobre o conhecimento válido e acaba tomando essa voz para si.
Acredito que se as pesquisas não forem um produto do confronto entre os sujeitos
participantes e o pesquisador, essa pergunta ficará em suspenso ou terá sempre uma
resposta unilateral e vazia.
Vejo a universidade com a possibilidade de criticar a objetividade do mundo, as
lógicas que o constituem e procurei me apropriar do meu próprio capital almejando este
objetivo. Contudo, entendo que o antropólogo deve agir de forma consciente de todos os
condicionamentos que a sua posição implica estando em campo e fora dele, sobretudo
em relação às expectativas e consequências geradas por seu trabalho, o qual pode
engajar-se justamente às lógicas que ele intentava criticar. É comum atualmente se
esperar do antropólogo a postura do “gerenciador de conflitos”, aquele encarregado da
“resolução das contradições”(ZHOURI; LASCHEFSKI; PAIVA, 2005),

quase aos

moldes das funções que assumia no estado colonialista. Mas se ele tem recebido novas
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demandas da sociedade, muitas vezes vindas de grupos que se opõem às lógicas e
representações de grupos que ele estuda, é seu papel não se omitir às tensões que seu
trabalho gera e, principalmente, não perder de vista os princípios constitutivos de sua
disciplina.
Daí destaco a importância do diálogo e do confronto com esses atores sobre os
quais eu me refiro, com todas as limitações ocorridas ao longo desse contato, pois elas
talvez tenham me ensinado muito mais do que as respostas que esperava encontrar. Fico
grata sobretudo aos meus principais informantes quilombolas, Ione e, posteriormente
Maurício, que me aceitaram como parceira e me mantiveram informada do andamento
dos fatos que consideravam relevantes, de suas preocupações, de suas angústias ao atuar
como representantes e se sentirem sobrecarregados por tantas atribuições. Mesmo tendo
um comportamento distinto na hora de liderar, mostravam semelhanças na maneira
como se dirigiam a mim e apresentavam as incertezas do processo de se fazerem
lideranças ao representarem algo que eles mesmos constituíam ao representar.
Buscavam um apoio técnico – como fonte de informações, instruções e
esclarecimentos – e ainda um apoio institucional. Mas em nenhum caso, quando estava
presente como parceira ou observava a conduta de outros parceiros, eles esperavam que
o outro falasse por eles ou assumisse responsabilidades que seriam deles. Há uma
separação clara entre os representantes do quilombo e aqueles que podem atuar, de
forma independente, como apoiadores da causa quilombola.
Os mangueirenses, ao indagarem à universidade sobre o que ela quer deles e o
que pode proporcionar em troca, pretendem reverter a lógica que condenam da
apropriação, por parte dos acadêmicos, de um conhecimento formulado por eles e
geralmente é transformado em conhecimento acadêmico. Ao contrário, eles pretendem
utilizar da colaboração da universidade para transformar o conhecimento técnico e
especializado em instrumentos de sua luta social e política. Nesse sentido, não colocam
em xeque a própria autoridade acadêmica, mas a posição deles mesmos na afirmação
dessa autoridade, passando de meros coadjuvantes a sujeitos atuantes, detentores da
mesma linguagem que os segregava.
Essa segunda forma de apropriação tem funcionado e trazido bons frutos ao
grupo, sobretudo ao se considerar o impulso pela formação tanto de Ione quanto de
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Maurício. Ambos são bem qualificados profissionalmente – Ione trabalha ainda como
técnica em enfermagem em bons hospitais de Belo Horizonte e Maurício é aposentado
como gerente de uma empresa, possuindo ainda o curso universitário de Matemática.
Ao atuar como lideranças de Mangueiras, eles procuram “demarcar o seu espaço”, ao
dominar a linguagem técnica e especializada para se fazerem reconhecidos nas esferas
de poder e de negociação. E um dos elementos que garantem a demarcação desse
espaço é exatamente a presença da universidade como parceira institucional,
respaldando o discurso que as lideranças emitem, quando é necessário que o quilombo
negocie diretamente com atores que exercem um papel de autoridade sobre eles.
O domínio da linguagem técnica e o apoio institucional da universidade
modificam também o modo como as duas lideranças imaginam e exercem a atividade
política: “Então, eu vim conhecer do nome política foi aqui, logo que eu entrei pra cá
(para o quilombo), porque eu sabia que eu defendia alguma coisa, mas não sabia falar
assim, isso é política pública, política específica (...)”(Maurício, em entrevista
concedida em junho de 2011). Ione, que não tem “papas na língua”, discute de igual
para igual com quem quer que venha contestar o que ela entenda ser o interesse do
quilombo, mas busca incessantemente respaldar o seu discurso na fala de outros atores,
adicionando autoridade à sua própria. O discurso das duas lideranças é formulado para o
combate e talvez por isso os dois se confrontem tanto entre si.
Quanto aos demais integrantes do quilombo, não se vê claramente a mesma
percepção sobre o papel político da própria fala emitida. Nas reuniões internas,
envolvendo também pessoas de fora, muitos quilombolas comparecem, mas
dificilmente tomam a palavra. Deixam para que seus representantes falem por todos,
neste caso, o (a) presidente da associação. Quando se manifestam é porque se sentem
mais seguros para protestar ou colocar dúvidas, mas nunca para bater de frente de seu
opositor ou formular alguma proposta concreta sobre o seu interesse ou demanda.
Normalmente se colocam na posição de quem está ali para escutar e avaliar quem vem
de fora e o que têm a oferecer, comportando-se de modo ressabiado. Desconfiam muito
e somente emitem suas opiniões mais sinceras fora das reuniões, em momentos
informais, ou em conversas diretas com as lideranças. Quando é o caso de reuniões
externas ao quilombo, dificilmente comparecem mais de duas pessoas, além do
presidente da associação. Quando comparecem, não costumam falar, se falam, não
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dizem muito. Segundo Maurício, “eles se sentem intimidados por não dizer nada,
sentem-se sem função. Mas eu digo pra eles, não precisa dizer nada, é só estar
presente”.
3.4 O quilombo participa de um movimento quilombola mais amplo
Um dos parceiros de Mangueiras desde a primeira reunião dentro do quilombo é
o CEDEFES, Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva, uma Organização NãoGovernamental, existente desde 1985, com sede em Belo Horizonte. Tem como
objetivo “promover a informação cultural e pedagógica, documentar, arquivar e publicar
temas de interesse do povo e dos movimentos sociais” 21 . Quando foi fundado, o
CEDEFES acompanhava e documentava o movimento operário do pólo industrial de
Contagem, onde então era a sua sede. Mais tarde, passou a acompanhar outros
movimentos, com características rurais, como o MST e o movimento indígena. Em
2004, iniciou o Projeto Quilombos Gerais, cujo objetivo era identificar as comunidades
quilombolas de Minas Gerais e ajudar na sua mobilização política, levantando dados da
realidade de cada uma, conflitos e demandas. O resultado desse trabalho foi publicado
em 2008(SANTOS; CAMARGO, 2007), ampliando o número de comunidades até
então conhecidas, de 66 para 436 comunidades, até junho de 2007. Muitas delas ainda
não foram registradas pela Fundação Cultural Palmares.
Procurei o CEDEFES a partir das referências por mim passadas por Maurício.
Segundo ele, as duas pessoas que haviam conhecido o quilombo pessoalmente já não
trabalhavam mais lá. Entrei em contato com uma das técnicas atuais, a historiadora
Agda, que concordou em me conceder a entrevista. Agda explicou que começara a
trabalhar no CEDEFES recentemente, por isso não estava por dentro das questões
relativas a Mangueiras, mas poderia esclarecer sobre a atuação da entidade junto às
comunidades de Minas como um todo.
Agda apontou que o CEDEFES, mesmo antes de finalizar o levantamento das
comunidades de Minas, intermediou a fundação da Federação Quilombola de Minas
Gerais, criada em 2005, a partir do Primeiro Encontro Estadual das Comunidades
Quilombolas de Minas Gerais. Até hoje sem uma sede oficial, a Federação utiliza o
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Informação disponível em seu site: www.cedefes.org.br	
  Consulta em 16/01/2012.
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espaço físico do CEDEFES para suas reuniões e encontros. A Federação passou
inclusive a ser a principal ponte entre o CEDEFES e as comunidades, quem articula e
participa diretamente dos trabalhos desenvolvidos por ele. O CEDEFES trabalha
sobretudo com a mobilização, apoio e articulação política, a partir de visitas a
comunidades, elaboração de diagnósticos participativos e levantamentos de demandas.
Após um esforço intenso caracterizado por Agda como de retirada das comunidades da
invisibilidade, o CEDEFES se voltou para o acompanhamento do acesso a políticas
públicas e direitos e às situações de conflito. Normalmente, quando o CEDEFES é
demandado de ir a certa região, ele informa os grupos sobre a definição do que é ser
quilombola, sobre o processo de certificação, de criação da associação, etc.
Os limites do trabalho do CEDEFES estão na ausência de recursos próprios, pois
ele depende de editais e projetos específicos, e ainda, o ponto mais problemático, na
ausência de recursos para os integrantes das comunidades se deslocarem das suas
diversas localidades, em todo o interior de Minas, para participarem dos projetos que
dependem da estrutura de sua sede, na capital.
A própria Federação atinge um índice representativo muito baixo, devido aos
mesmos problemas. Das 470 comunidades quilombolas mineiras aproximadamente,
apenas 27 têm representação na Federação, sendo que apenas 10 delas são realmente
ativas, segundo Agda. O CEDEFES tem então plena consciência dos desafios para a
articulação dos quilombos mineiros, que há ainda um cenário a ser desbravado pelas
lideranças que passam a assumir esse papel de representantes a níveis regional e
estadual.

Contudo, há também quilombos que, mesmo sem a participação da

Federação, acabam encontrando o seu próprio caminho, por meio da articulação direta
com o município, por exemplo. Mas alguns problemas, como a carência de recursos e
serviços básicos nas comunidades e a violência decorrente dos conflitos fundiários nos
quais estão quase sempre envolvidas tornam os desafios ainda mais complexos.
Embora o papel representativo da Federação encontre tais problemas, Agda
destacou que o seu papel político tem crescido em importância. Como exemplo, ela
citou a trajetória de Sandra, a atual presidente, principal articuladora com o Poder
Público federal e estadual. Sandra representa Minas Gerais na Coordenadoria Nacional
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Quilombola, a CONAQ, e os quilombolas mineiros, no Conselho Estadual de Promoção
da Igualdade Racial e na Secretaria Estadual de Segurança Alimentar.
Busquei assim entrar em contato com a Sandra, mas não consegui fazê-lo
pessoalmente, por ela morar em outra cidade e estar com a agenda ocupada.
Respondendo a algumas perguntas que enviei a ela por e-mail, Sandra relatou sobre a
forma do seu trabalho político, buscando sempre ampliar os espaços a serem ocupados
pelos representantes dos quilombos nas mais diversas instâncias de poder,
principalmente a partir dos Conselhos. Mesmo assim, segundo ela, as políticas ainda
não chegam às comunidades, devido às dificuldades destas em obterem informações e
ainda à falta de capacitação dos gestores públicos, somadas ao racismo institucional.
O quilombo de Mangueiras não está oficialmente filiado à Federação, embora o
presidente da associação participe das reuniões e encontros, atuando como
representante. Tanto em relação ao CEDEFES quanto à Federação, Mangueiras parece
ter optado por uma via direta e autônoma de representação junto às instâncias públicas,
devido à maneira como o grupo passou a se articular dentro do próprio município, com
apoio de uma série de parceiros locais. Assim, as demandas do quilombo não são
comumente levadas à Federação, nem mesmo aquelas mais prementes, relacionadas ao
conflito com a família Werneck e as repercussões do empreendimento da Granja
Werneck. O contato atual dessas entidades junto ao quilombo Mangueiras é portanto
relativamente distante, muito em consequência do desenvolvimento do processo de
Mangueiras, que acabou envolvendo outros atores prioritariamente, ligados à Prefeitura
e ao Poder Judiciário. Contudo, nada impede que Mangueiras retome uma relação mais
aproximada ao CEDEFES e à Federação, embora os dois vejam a realidade deste grupo
como já resolvida ou, no mínimo, encaminhada.
Ocorre que o contexto geral dos quilombos em Minas é extremamente precário,
marcado por realidades variadas e específicas, que nem sempre possibilitam às
comunidades ocupar sequer alguma posição de poder. Casos de agressões físicas e
psicológicas são muito comuns, quando se está lidando com situações de conflitos
fundiários que envolvem fortes interesses econômicos22. As distâncias, nesses locais,
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
22

Alguns desses conflitos estão descritos e documentados no Mapa dos Conflitos Ambientais de Minas
Gerais, organizados pelo Grupo de Estudos em Temática Ambiental (GESTA), da UFMG. Disponível no
sítio: http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/ . Acesso em 17/01/2012.
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tendem a ser maiores e mais difíceis de se percorrer. Mas, se a força expulsória do
capital é mais perversa no campo, a força “descaracterizadora” das cidades acaba sendo
mais um fator desagregador na realidade dos quilombos urbanos, do ponto de vista de
Agda e Sandra.
A situação de Mangueiras aparece a essas duas entidades como privilegiada,
quando comparada ao contexto mais geral, pela autonomia que o grupo vem
conquistando desde então. Mesmo quanto ao fator “descaracterizador”, a comunidade é
vista ainda como uma última resistência do campo à cidade, devido ao fato de se
encontrar em local ainda preservado, com possibilidade de desenvolvimento de práticas
agroecológicas.
Tenho a impressão de que a atual distância desses parceiros institucionais em
relação a Mangueiras deixou o quilombo isolado de uma rede, repleta de possibilidades
de articulação, onde se desenvolveriam relações mais recíprocas. A autonomia de
Mangueiras, ainda que seja continuamente construída, fica condicionada à sua
capacidade de ocupar espaços e falar por si, definindo os seus interesses e destino, como
se essas tarefas não dependessem de nenhum nível de intermediação. Porém, a ausência
de resultados concretos dessa ação direta e não intermediada vem gerando as constantes
frustrações do grupo e a sobrecarga do trabalho de suas lideranças. Pergunto-me se esse
tipo de autonomia é interessante, já que ela não tem atendido às expectativas do grupo.
Mesmo que as entidades representativas em escala regional, estadual ou federal,
tenham abrangência e capacidade limitadas, elas ampliam o âmbito de representação e
comunicação, multiplicam as relações entre sujeitos que compartilham características
comuns, mesmo que distantes em localização geográfica. Pensando a identidade como
reconhecer-se na diferença e também ser reconhecido pelo outro, o respaldo de outros
atores que reconheçam essa identidade enquanto algo que lhes fala de sua própria
experiência é fundamental. Assim, a autonomia não deve ser confundida com
isolamento, no mesmo sentido sugerido pela leitura interacionista de Barth (1998), pois,
assim como as relações com o “entorno” são fundamentais para a identidade do
quilombo, a interação com outros quilombos podem também reforçar os mecanismos
de manutenção de suas fronteiras.
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A unidade que busca Sandra ao defender a Federação, criticando a distinção
entre quilombos urbanos e rurais, é a mesma que dentro do quilombo de Mangueiras se
procura estabelecer, em detrimento da distinção entre “os de cima” e “os de baixo”; uma
unidade que não elimina as diferenças, mas contribui no processo de afirmação de uma
identidade positiva para todos os sujeitos envolvidos, fortalecendo a capacidade de
dizerem quem são. Sandra e os quilombolas de Mangueiras colocam em xeque a
classificação que o próprio Estado cria para encaixar as diferenças em categorias
fechadas e estanques, para retomar o controle social e repressivo sobre os grupos que de
alguma forma fogem aos processos gerais de objetivação da economia política, ou seja,
aos mecanismos que reduzem a realidade diversa dos grupos sociais às categorias e
estatísticas ligadas à ideia generalizante de população (FOUCAULT, 2006).
Nessa dinâmica, intervêm também, desde o princípio, entidades ligadas à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, a SEDESE, do estado de Minas
Gerais. Dentro da SEDESE, o Escritório de Direitos Humanos (EDH) foi acionado a
prestar assistência ao quilombo de Mangueiras para a constituição de sua Associação e
respectivo estatuto. O EDH foi instituído pelo Decreto 43685, de 2003, com a finalidade
de capacitar futuros advogados para a atuação profissional na defesa dos direitos
humanos, estimular a organização popular e judicializar ações coletivas e individuais
emblemáticas23. Coordenadora do EDH no período de 2008 a 2010,

a advogada

Maressa Miranda conversou comigo e contou um pouco do histórico da entidade em
Mangueiras. Segundo ela, foi o interesse pessoal de alguns integrantes do EDH que o
aproximaram à temática quilombola, a partir de uma demanda específica da comunidade
Luízes, também em Belo Horizonte. Desde então, eles têm participado dos encontros
das comunidades de Minas e acompanhado algumas demandas, prestando assistência,
principalmente através de capacitações para a elaboração de projetos, junto às lideranças
da Federação. Em relação a Mangueiras, o contato tem sido escasso, mas os integrantes
do EDH participaram da negociação do quilombo e da prefeitura, no caso da Operação
Urbana do Isidoro. Além disso, estiveram presentes nas audiência publica da
Assembleia Legislativa, antes da aprovação da lei da Operação.
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Informação disponível em http://www.social.mg.gov.br/index.php/edh.html	
  Acesso em 17/01/2012.

	
  
93	
  
	
  

	
  

94	
  

O apoio do EDH se dá sobretudo a partir do suporte jurídico. Embora o Direito
oficialize o reconhecimento das coletividades como sujeitos de direitos, muitas vezes a
própria burocracia estatal impossibilita o acesso efetivo. Maressa trouxe o exemplo da
situação em que Sandra não conseguia registrar em cartório o estatuto da Federação,
mesmo havendo tentado várias vezes, pois sempre havia uma pequena formalidade não
atendida. O registro só foi efetivado quando Maressa, apresentando-se como advogada,
levou a mesma documentação que Sandra havia levado instantes antes, sem sucesso.
Havia também o problema para conseguir CNPJ, enfrentado pela Federação, que ficou
mais de um ano e meio sem ele após o registro de seu estatuto, mas o quilombo de
Mangueiras até hoje não conseguiu o seu.
O apoio mais político da SEDESE fica a cargo da Coordenadoria Especial de
Políticas Pró-Igualdade Racial, Cepir. Criada em 2010 pela Lei Delegada no. 180, a
Cepir tem o papel de articular os movimentos sociais e as demais secretarias, assumindo
o papel de propor e acompanhar políticas públicas setoriais, segundo Clever Alves,
atual coordenador. Ela surge da demanda da sociedade civil, através do Conselho
Estadual de Promoção da Igualdade Racial, o CONEPIR, por um órgão do estado gestor
políticas de igualdade racial.
A Cepir assume então a sua função de articuladora das políticas que são
executadas por outros setores da seguinte forma: ela tem um coordenador, dois núcleos
de articulação com o movimento social e tem o núcleo de proposição e
acompanhamento das políticas setoriais. Cada núcleo desse tem um gerente, que tem
dois técnicos. Por ter tido apenas um ano de existência até agora, o trabalho esteve
voltado para a elaboração Plano Mineiro de Igualdade Racial, aprovado pelo CONEPIR
em outubro de 2011, com força de decreto do governador. Mas o Plano só passa a ser
mesmo implementado na gestão de 2012. Além dessa atividade, a Cepir realizou visitas
em comunidades quilombolas de Minas para orientá-las sobre os primeiros passos para
o reconhecimento, como o levantamento dos dados para a certificação, as exigências
para a organização e a institucionalização da associação, etc. Esse trabalho era feito em
parceria com o EDH.
A Cepir não tem recurso próprio, pois não executa as políticas, mas as propõe e
procura articular os municípios para a execução delas. Para isso, depende que esses
	
  
94	
  
	
  

	
  

95	
  

municípios criem na sua estrutura órgãos que sejam responsáveis pelas políticas, como é
o caso da CPIR, em Belo Horizonte. Clever explica que o município de Belo Horizonte
é um dos mais avançados do estado, pois num cenário de 853 municípios, apenas 82 se
comprometeram a criar uma política própria para a promoção da igualdade racial. “O
estado financia, incentiva, sensibiliza o Poder Público municipal e capacita o gestor
municipal para atuar dentro do município dentro da política pública”, segundo Clever,
mas a iniciativa do Poder Público municipal é fundamental para fazer chegar a política,
a informação e o acesso aos instrumentos necessários.
Nesse sentido, uma das iniciativas que pretendem colocar em prática é a
realização de encontros com prefeitos e gestores dos diferentes setores, com o objetivo
de traçar um plano conjunto de ação para buscar recursos do governo federal através do
Brasil Quilombola. Através da SEPPIR nacional, os municípios com comunidades
quilombolas fariam termos de cooperação que possibilitariam o repasse de recursos.
Outro problema, de acordo com Clever, seria a concentração de recursos na instância
federal e a ausência dos mesmos nas esferas estadual e municipal. Como essa realidade
envolve especificamente o quilombo de Mangueiras?
Clever explicou que as ações implementadas em Mangueiras, por inciativa da
SEDESE, ocorreram mediante a parceria com o Recivil, o sindicato dos cartórios de
registro civil, para a emissão de documentações civis básicas para os quilombolas, e
outra, realizada em parceria com o Núcleo de Estudos sobre o Trabalho Humano, o
NESTH da UFMG, que consistiu na execução de um diagnóstico econômico, social e
cultural sobre relações de trabalho e renda. Foram ainda oferecidas nesta ocasião
orientação jurídica e oficinas de trabalho no quilombo. Em outro momento, já no ano de
2011, Mangueiras não se interessou por se envolver no trabalho que a Cepir apoiou com
o Instituto Sabarense de Educação e Cidadania, ISEC, desenvolvido em outras
comunidades. Segundo Clever, o ISEC procurou Mangueiras, mas não obteve nenhuma
abertura para estabelecer parceria. Os recursos gastos na consecução dos trabalhos do
Instituto tinham origem federal, repassadas pelo estado, nos termos de uma parceria
técnica. Naquele momento, Mangueiras estava envolvido em outra parceria técnica, já
oficializada, com o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas, o CAA. Essa
relação será descrita mais a frente.
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A relação entre Mangueiras e a Cepir não se difere muito daquela entre as
demais entidades parceiras, como o CEDEFES, a Federação e o EDH. Mesmo no
município, dentro da estrutura que executa as políticas de promoção da igualdade racial,
o contato é escasso, distante, sem maiores expectativas para o futuro e sem projetos
coerentes. Pela descrição desses atores, essa é uma realidade que se repete nos demais
quilombos mineiros – há uma carência de participação das comunidades em espaços de
discussão e deliberação, como os conselhos, os quais são pouco aproveitados e mal
utilizados como instrumentos de disputas por políticas públicas e recursos; há uma
ausência de foco, por parte das comunidades, para que elas organizem suas ações,
recorrendo aos atores e instrumentos certos; há um despreparo das lideranças,
combinado ao descompasso muitas vezes existente entre a elaboração de decisões
internas às comunidades e a articulação delas nas disputas externas.
De outra parte, o Estado também não se encontra bem organizado. Quando
conversava com Ademilton, representante do CRAS da Regional Norte, ele me pediu
que, se eu descobrisse a existência algum projeto do estado de Minas Gerais para a
promoção da política de igualdade racial, era para avisá-lo. Em todos os relatos, tanto de
representantes do estado quanto do município, a reclamação era a mesma: a dificuldade
de materializar a política federal, onde estão os recursos orçamentários, dentro dos
municípios, onde estão as demandas reais. A disputa por recursos, além de
hierarquizada entre secretarias e setores de uma mesma esfera de poder – a federação,
os estados e os municípios – é hierarquizada também entre as esferas, que muitas vezes
não se comunicam da forma mais eficiente. Isso demonstra o que Foucault já afirmava
sobre a “realidade compósita” (FOUCAULT, 2006, p. 292) do Estado, muito
determinada pelos ditames da “governamentalidade”, ou seja, pela gestão de
informações, riquezas, pessoas, relações econômicas e produtivas – os verdadeiros
espaços onde as disputas políticas se dão e onde o poder é exercido (FOUCAULT,
2006, p.292).
Os agentes de cada entidade, dentro da estrutura do Estado, dentro dos jogos de
poder, lutam para manterem sua própria posição, enquanto vão lutando pelas políticas
que eles priorizam, a partir da pressão vinda de fora, dos movimentos sociais,
organizações e entidades civis que atuam nos conselhos e fóruns. No caso das políticas
específicas, é visível que esses agentes públicos, além se colocarem na disputa com
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quaisquer outros, têm a todo tempo que provar a importância da política que
preconizam. Não se trata, por exemplo, da disputa por verbas para a saúde e a educação,
mas para uma saúde específica e uma educação específica, para um público específico.
Essa especificidade é a tradução, dentro da estrutura estatal, para a identidade,
pois, em geral, as políticas públicas têm como destinatários o cidadão abstrato, sem
identidade, cujos interesses particulares são reduzidos à noção de interesse público. O
que significa que para o Estado, ao executar políticas públicas, a identidade se torna
relevante quando se torna um novo objeto mensurável, quando adequada às divisões e
categorizações homogeneizantes, essenciais para o exercício do poder estatal . E ao se
tornar objeto de uma política de caráter especial, dentro de uma categoria generalizante,
o Estado restitui a sua capacidade de governar essa população, exercendo sobre ela,
mais do que o poder sobre o seu território, o controle sobre a sua reprodução social.
Assim, as comunidades tradicionais, enquanto coletividade genérica, que entra
na disputa por espaços de representatividade na esfera pública, encontra o desafio: para
ocupar autonomamente uma posição específica na sociedade, é preciso também lutar
pelo espaço hegemônico da política, pelo que se encontra fora de disputa, porque já foi
legitimado e faz parte da estrutura da vida social (BOURDIEU, 2004). Esse processo
deve envolver uma série de ações, mecanismos e interseções compatíveis à
heterogeneidade do Estado, tomado como a autoridade que nomeia – pois detém o poder
simbólico mais elevado, da oficialização e da violência simbólica (BOURDIEU, 2002)
– mas também como um complexo conjunto de instituições e atores sociais, cujos
poderes nem sempre podem ser localizados, pois se exercem nas diferentes instâncias da
vida social (FOUCAULT, 2006).
Nessa perspectiva, entendo que os quilombolas, ao construírem a identidade de
si mesmos, começam a reconstruir o próprio Estado, nas relações de conflito e disputa
decorrentes do auto-reconhecimento. Essa tarefa é empreendida pelos gestores da CPIR
municipal, por exemplo, ao discutirem transversalidade, ao envolverem e sensibilizarem
os setores municipais mais técnicos. Mas tal transformação depende sobremaneira da
presença constante dos titulares dessa identidade, reafirmando a sua existência e,
sobretudo, ocupando posições dentro e fora da estrutura do Estado. Depende ainda da
articulação constante às demais entidades representativas, quilombolas ou não, cujas
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ações, embora limitadas muitas vezes, acabam repercutindo em instâncias de poder
diversas, podendo gerar consequências à demanda concreta da comunidade.

3.5 O quilombo não é só urbano
O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), ao qual está vinculado o
INCRA, portanto, órgão responsável pela regularização das terras quilombolas, abriu
uma chamada pública em 2010, para selecionar uma entidade que desenvolvesse uma de
suas políticas em dois quilombos mineiros – Brejo dos Crioulos, localizado na região
norte de Minas, e Mangueiras. A referida política chama-se Assistência Técnica e
Extensão Rural, ATER, regulada pela Lei Federal no. 12.188, de 2010. Segundo o
inciso I do artigo 2o da Lei, trata-se de “um serviço de educação não formal, de caráter
continuado, no meio rural, que promove processos de gestão, produção, beneficiamento
e comercialização das atividades e dos serviços agropecuários e não agropecuários,
inclusive das atividades agroextrativistas, florestais e artesanais”. A ATER está
vinculada às ações do MDA de apoio e promoção da agricultura familiar e vem sendo
promovida mediante chamadas públicas específicas para comunidades quilombolas em
todo o Brasil.
Em meados de 2010, Mangueiras recebeu o comunicado, por meio da então
presidente da associação Ione, de que o Centro de Agricultura Alternativa do Norte de
Minas Gerais, conhecido como, uma entidade da sociedade civil, iria concorrer à
chamada publica do MDA para a ATER do quilombo. Ione conversou com a pessoa que
intermediou esse primeiro contato, Adriana, então integrante do CAA. Sem entender do
que se tratava a proposta, Ione respondeu que não teria interesse em realizar nenhum
trabalho com uma ONG que não conhecesse o quilombo, que não tivesse nenhum
vínculo prévio com a comunidade e seus integrantes. Preferia trabalhar com entidades
que já conhecessem e estivessem envolvidas com o quilombo.
A conversa com o CAA não prosseguiu e Ione considerou já ser assunto
encerrado. No início do ano seguinte, chegou ao quilombo a notícia de que o CAA
havia sido selecionado e começaria o trabalho assim que possível. Foi agendada então
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uma primeira reunião no quilombo ao fim do mês de maio para a apresentação do CAA
à comunidade, onde estive presente.
Antes dessa ocasião, Ione já havia relatado a respeito da “ong CAA”, sobre a
qual ela não conhecia nada, mas que havia chegado em Mangueiras por intermédio do
CEDEFES e, mesmo sem ter nenhum contato anterior com o quilombo, apresentava-se
para fazer um trabalho por lá, sobre o qual ela também não sabia nada. Não havia, por
parte do quilombo, nenhuma autorização, verbal ou escrita, para a atuação dessa “tal
ONG desconhecida”. Ione então contava com muita resignação que Mangueiras já havia
sido enganado de outra vez por uma outra entidade que chegou lá apenas para fechar um
projeto que nunca fora realizado efetivamente. Segundo ela, era muita gente ganhando
dinheiro em cima de Mangueiras e a tal CAA não seria diferente.
	
  

Antes da reunião de maio, tentei me informar melhor sobre o CAA, mas tive

dificuldades de fazê-lo, pois só conhecia a sigla e através dela não havia nenhuma
informação precisa. Mais tarde, entendi que se tratava de uma entidade muito atuante e
conhecida na região norte de Minas Gerais. O Centro de Agricultura do Norte de Minas,
localizado em Montes Claros, oferece apoio técnico e organizativo para agricultores e
extrativistas da região norte de Minas Gerais. Naquela região, onde se localizam uma
pluralidade de agrupamentos rurais, organizados em torno de vínculos com a terra,
tradicionais ou não, o CAA veio despontando desde 1985 como uma organização
integrada por técnicos, trabalhadores do campo e movimentos populares, promovendo a
“agroecologia, métodos e práticas de uma agricultura e mundo rural sustentável”24. Pelo
reconhecimento de sua competência, foi uma das entidades da cadastradas ao MDA
para realizar ações dentro dos programas federais voltados para comunidades rurais, já
que o MDA exige que seus programas e políticas sejam desenvolvidos por entidades
públicas ou privadas que demonstrem estar habilitadas para isso.
Contudo, ninguém conhecia a importância e a fama do CAA em Mangueiras,
nunca se ouvira falar de seu trabalho por lá.

No dia da primeira reunião, havia,

representando o CAA, dois técnicos, Adriana, que então não integrava mais a entidade
mas havia feito o primeiro contato, um integrante do CAA que representava uma
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Informação disponível em http://www.caa.org.br. Acesso em 20/01/2012.
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comunidade rural do norte de Minas. Além dos quilombolas de Mangueiras, estávamos
eu, seu Tomaz e Alexandre, como parceiros do quilombo.
Logo no início da reunião, Adriana explicou a condição do CAA de concorrente
na chamada pública do MDA, que eles se interessaram por desenvolver a política por já
terem um envolvimento intenso com a comunidade Brejo dos Crioulos. Dado que no
edital havia a exigência de que a entidade escolhida fizesse o trabalho nas duas
comunidades, eles deveriam necessariamente atuar também em Mangueiras, embora
não conhecessem de perto o grupo até aquele dia. Os quilombolas, do outro lado,
mostravam desconhecer o CAA, a política proposta pelo MDA, qual era a verba que
seria repassada e qual o objetivo daquela proposta. Então, os técnicos explicavam o que
era a ATER, uma política muito comum em comunidades rurais, de extrema
importância para a inclusão técnica e produtiva das famílias em programas federais
ligados à agricultura familiar. O que o CAA faria em Mangueiras seria um plano de
ATER, que consistiria na elaboração de um diagnóstico da comunidade, traçando o
perfil, interesses e perspectivas das famílias, e após seriam realizadas oficinas de acordo
com esses interesses. Os técnicos do CAA esclareceram que nada seria imposto à
comunidade, que eles estavam acostumados a trabalhar com uma metodologia
participativa, embora não tivessem experiência com a agricultura urbana.
Mas nada daquilo significava muito para os mangueirenses. Sem terem o
costume de se manifestarem muito em reuniões com pessoas de fora, neste dia várias
pessoas tomaram a palavra em Mangueiras. Começando por Ione e Maurício, as
principais lideranças, que reclamavam da ausência de uma autorização expressa da
comunidade para que o CAA trabalhasse lá dentro e ainda de não saberem como seria
aplicada a verba do projeto (R$180.000,00), como ela beneficiaria materialmente o
quilombo e não a entidade executora. A fala mais significativa que ouvi neste dia,
confesso que não lembro de quem, foi – “Ninguém fala por nós, quem fala por nós
somos nós”. Antônio, filho de dona Wanda, protestou - “eles nunca chegaram aqui
perguntando quais são as demandas, quais são as necessidades que a comunidade tem
antes de realizar os projetos”.
Era evidente que muita coisa vinha à tona naquele primeiro encontro com o
CAA que não dizia respeito à relação do quilombo com eles, até porque esta mal existia.
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Os técnicos afirmavam compreender e aceitar a desconfiança dos quilombolas,
principalmente Braulino, o representante de uma comunidade rural que falava também
em nome do CAA. “Sou também um cabloco”, dizia ele, afirmando sua alegria de ver a
comunidade não aceitar passivamente o que lhe era proposto, identificando-se com o
quilombo na valorização de se fazer ouvir, de defender os seus interesses de maneira
digna e sem que alguém de fora diga o que é importante para o grupo.
Para mim, foi a primeira vez que eu sentia a comunidade unida em torno de um
objetivo, mesmo que ele não estivesse muito claro para eles. As diferenças que
normalmente dificultam o diálogo entre os quilombolas internamente não tinham a
menor relevância naquele momento, assim como o conteúdo da política apresentada
pelo CAA; estavam todos mobilizados em reclamar das injustiças, do preconceito, da
dificuldade de garantir políticas sérias e de participar das decisões que afetam o seu diaa-dia. Foi quando imaginei que a resistência do grupo estava sendo acionada naquela
reunião, onde se encontravam no espaço deles e podiam expressar livremente o seu
descontentamento com todo o processo de exclusão que sofriam. Mesmo no processo de
reconhecimento, a exclusão persiste na incapacidade de fala, na ausência de uma efetiva
participação do grupo frente às conquistas e projetos que almejam. Sentia que, se os
mangueirenses não conseguiam concordar na definição do que queriam, concordavam a
respeito do que não queriam.
Comecei então a observar traços da dinâmica identitária do grupo, do porquê
resistiam também a assumirem os projetos de outros parceiros e atores públicos, do
porquê se mostrarem ausentes, apáticos, desmobilizados. Também eu participava
daquilo tudo também sendo localizada com desconfiança em alguns momentos, com
confiança em outros. Tudo seria pautado pela relação que o grupo travava com
determinado sujeito e o contexto a qual essa relação estava submetida. Os amigos e
inimigos do quilombo podem assim mudar de posição, serem colocados ou recolocados
conforme o grupo os situe em um determinado lado do conflito ou do processo político
e ainda em certo momento das disputas de que participam. O CAA, por exemplo, fora
localizado como o Estado que não os informa de seus projetos ou as ONGs que se
beneficiam do dinheiro público sem fazerem nada. E na medida em que o quilombo
localiza o outro sujeito, muitas vezes travando um conflito, ele está também se
localizando, fazendo escolhas, decidindo sobre os seus próprios projetos e destino.
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Embora o primeiro encontro com o CAA tenha despertado tantas tensões e a
resistência dos quilombolas, o grupo não descartou a proposta, mas ficou de estuda-la
internamente, trazendo uma resposta definitiva em um segundo momento. Este
aconteceu no início de julho, desta vez com menos integrantes do quilombo, outros
técnicos do CAA, um representante do MDA e o professor Aderval Costa, da UFMG,
que tem experiência no estudo de comunidades tradicionais, sobretudo do norte de
Minas, além de um passado de atuação como gerente de políticas públicas para povos
tradicionais, no Ministério do Desenvolvimento Social.
O lugar do CAA era outro naquela ocasião, muito em virtude da intermediação
de Aderval. Ele falava da importância da comunidade participar de programas federais e
acolher as políticas, para o reconhecimento oficial do quilombo. Citou o exemplo de um
quilombo em Parati, onde eles conseguiram desenvolver atividades de turismo,
artesanato, criação de animais, plantação de mudas, tudo financiado pelo governo
federal. “Fonte financiadora não falta, é o MDA, o MDS, todo ano tem edital. Tem o
edital da fundação Banco do Brasil, que é de geração de renda... É preciso capitalizar
esses recursos.” Maurício então explicou que um dos problemas que Mangueiras
enfrenta é a dificuldade de conseguir o CNPJ da Associação. Sem o CNPJ, a
Associação não consegue participar de uma série de projetos e concorrer a editais, pois
não tem o requisito necessário para captar os recursos diretamente.
No caso da ATER, conforme foi explicado, não é preciso que a Associação
tenha CNPJ, mas as famílias devem possuir outro tipo de certidão, a Declaração de
Aptidão para a Agricultura, conhecida como DAP, emitida pela EMATER (Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural). Os técnicos do CAA explicaram a importância
da DAP, que ela era emitida por família e habilitaria cada uma delas a acessarem às
demais políticas do MDA, a começar pela ATER. Maurício apontou que já havia
tentado conseguir a DAP, mas a EMATER havia se recusado a emitir (os motivos não
foram explicitados naquele momento).
	
  

Embora os quilombolas ainda dispusessem sobre suas insatisfações perante os

presentes, a conversa tinha um novo tom. Todos pareciam concordar que estavam ali
para traçar projetos para o futuro do quilombo, que a qualquer momento receberia a
titulação do território e precisaria saber o que fazer com ele. Aderval apontou:
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Depois que regularizarem o território, se vocês não tentarem se
empoderar e desenvolver essa autonomia, o projeto de vocês
não vai se sustentar. Isso não quer dizer que vocês não possam
trabalhar em outros lugares, isso quer dizer que você vai ter a
liberdade de escolha de fazer um trabalho formal lá fora ou
desenvolver a sua roça ou sua atividade produtiva aqui dentro.
Pode ser uma roça ou uma granja ou o que você quiser fazer e o
território permitir em termos de potencialidades.

De outra parte, a comunidade estava mais envolvida com o projeto do que na
reunião anterior e tanto o MDA quanto o CAA estavam mais à vontade para traçar suas
perspectivas. O próximo passo seria uma reunião com a EMATER, com o objetivo de
organizar uma força-tarefa para a emissão das certidões para todas as famílias. Haveria
a exigência de que um representante de cada família tivesse a disponibilidade de se
encontrar com os técnicos da EMATER e isso provocou uma certa discussão, pois os
quilombolas não sabiam se haveria um horário propício para esse trabalho, já que todos
no quilombo trabalham o dia inteiro.
Outro ponto importante da reunião foi quando o CAA ofereceu a assessoria de
seus advogados para resolver a questão do CNPJ. O advogado do CAA chegou a se
reunir com Maurício, mas o CNPJ somente saiu no ano de 2012. O final da reunião foi
selado com uma foto de todos os presentes e a expectativa que aquela reunião gerara – a
emissão das DAPs, o plano de ATER, a elaboração de novos projetos de captação de
recursos federais e estaduais com o apoio do CAA, a tão aguardada emissão do CNPJ
da associação. A fala de Maurício resumia o espírito que ele mesmo queria fomentar:
Então, vamos começar, já era pra ter começado. Tem coisas
que a gente fica aqui no relento, precisando de pessoas com um
grau de instrução técnica para que dê essa sustentabilidade para
a comunidade. Porque hoje, eles despejam um caminhão de
informação sem dar para a comunidade aquele retoque final
que a gente precisa tanto.

Semanas após, ocorreu a reunião com a EMATER, mas eu não estava presente.
Por meio de Maurício e Adriana, tive a notícia de que a EMATER se recusara a emitir a
DAP às famílias de Mangueiras, por se tratar de quilombo em área urbana. Embora haja
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exemplos de práticas agrícolas desenvolvidas nas cidades, a chamada agricultura
urbana, a DAP está vinculada aos programas do MDA, que atuariam estritamente na
área rural. Depois disso, o CAA não retornou ao quilombo e o projeto do plano de
ATER ficou pendente até hoje.
Meses depois, estive na sede do MDA em Belo Horizonte com Maurício e
levantei a questão sobre o porquê o MDA não poderia resolver a questão, já que ele
mesmo propôs a política, incluindo Mangueiras como um de seus beneficiários. Como
eles planejariam uma política impossível de ser executada? A resposta que obtive
naquela ocasião não foi muito clara, parecia indicar que o empecilho seria a falta de
vontade política da EMATER em contornar o impasse. Mas não era exatamente isso.
Mais tarde, entrevistei um gerente do MDA, Rubens, que me explicou a situação de
maneira mais clara:
Nós estamos doidos para atender Mangueiras lá, mas como a
nossa jurisprudência é o rural e hoje Mangueiras está dentro do
urbano, nós estamos impedidos pela lei de dar a DAP para eles.
Mesmo que a gente tenha feito a chamada pública de
assistência técnica. (...)Tem um debate até dentro do próprio
MDA sobre agricultura urbana e rural. A grande maioria acha
que a gente tem que trabalhar apenas no rural. E tem esse
debate, que não é um debate fácil. (Rubens, em entrevista
concedida em novembro de 2011).

Hoje, Mangueiras ocupa a cidade, ou a cidade ocupa Mangueiras, como os
quilombolas dizem. As atividades agrícolas produtivas não são uma realidade para o
quilombo, mas poderiam ser no futuro próximo, se não houvesse um impasse legislativo
e político, segundo os técnicos da EMATER e do MDA. Mas o que eles esperavam?
Qual é a expectativa desses órgãos envolvidos nas políticas voltadas para comunidades
quilombolas e tradicionais como um todo? Que a realidade se encaixe nas categorias ou
que as categorias se adequem a essa realidade? Dilema parecido a esse é trazido por
Alfredo Wagner Berno Almeida (2002), ao se referir às “terras de uso comum”, uma
categoria que ele adota para explicar uma enorme pluralidade de situações de ocupação
coletiva das terras, as quais não poderiam ser encaixadas às únicas situações agrárias
reconhecidas segundo o Censo Agropecuário do IBGE e o cadastro do INCRA
(estabelecimento e imóvel rural), até 1985. Assim, a pluralidade de formas de ocupação
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e manutenção de territorialidades próprias foram reunidas sob a categoria pouco
explicativa de “ocupações especiais”, “um critério classificatório capaz de comportar
situações consideradas “fora do comum”, “marginais” ou que não encontravam
reconhecimento pleno no universo daquelas categorias mencionadas” (ALMEIDA in
O’DWYER, 2002, p. 45).
Parece que estamos diante de uma situação parecida à levantada por esse autor,
na qual a suposta marginalidade procura estabelecer-se como uma realidade
reconhecida, tanto em sua existência quanto nas suas características próprias e
normatividades. É óbvio que estamos diante de outro contexto, onde novos direitos e
políticas foram garantidos às chamadas comunidades tradicionais 25 e as terras
tradicionalmente ocupadas vêm conquistando espaço e legitimidade pela politização de
seus processos de territorialização (ALMEIDA, 2004). Contudo, a pluralidade de
situações traz novos impasses, como a insuficiente compreensão das territorialidades
“rururbanas”, marcadas pela

explosão do processo de urbanização e consequente

assimilação de grupos que, vivendo à margem da sociedade, passam a viver segregados
nas cidades, cultivando ainda o vínculo aos modos de apropriação rurais. Isso gera um
cenário de exclusão próprio, específico, mas levanta o problema de, mais uma vez,
categorizar a coletividade nas situações já previstas pelo Poder Público e pelo direito
vigente.
Conforme me referi anteriormente, sobre a atuação do INCRA na
regulamentação de um território urbano – as regras existentes não comportam mais a
realidade que se espera regular por meio desses novos direitos e de novas políticas. A
separação drástica entre campo e cidade se mostra disfuncional à articulação de órgãos
públicos, entidades e atores que, ora serão especializados em um, ora em outro contexto,
mas precisam se comunicar, pois lidam com os mesmos problemas, atendem às mesmas
demandas. A separação campo/cidade, por ter um caráter administrativo, relativo à
gestão do espaço e da população nele residente, é também territorial, o que torna o
problema de Mangueiras ainda mais complexo. Pois, enquanto o seu território inexiste
oficialmente, as regras sobre o seu uso e ocupação permanecem em suspenso, entre o
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Como exemplo, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais, instituída por meio do Decreto 6040/2007.
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que vale para toda a cidade e o que vale para um território específico, de traços rurais,
necessariamente vinculado à territorialização promovida pelo INCRA e o MDA. Mas
nem a territorialização específica comporta a situação de Mangueiras, pois o próprio
órgão responsável tem também a sua competência territorialmente limitada, não
podendo atuar para além das áreas que a cidade já tomou.
Essa tensão entre o quilombo, a cidade e o urbano será melhor explorada no
capítulo seguinte.

3.6 O quilombo pertence a uma parcela da cidade
Em sua pesquisa sobre Mangueiras, a historiadora e parceira Rosângela não
entrevistou somente os seus moradores do quilombo. Ela também conversou com
moradores do entorno, pessoas antigas que relatavam já conhecerem as famílias
quilombolas por longos anos, inclusive a própria matriarca, dona Maria Bárbara. Em um
dos seus contatos, chegou a entrevistar Fernando Werneck, um dos herdeiros da família
Werneck. Na ocasião, Rosângela conta que apenas explicou que fazia um estudo sobre a
história da região, sem mencionar os moradores de Mangueiras. Segundo ela, o seu
entrevistado lhe confidenciou que estava curioso para saber quem era a historiadora que
tinha conseguido o reconhecimento de uns quilombolas nas terras dele.
Atualmente, segundo Rosângela, os quilombolas não teriam mais medo dos
Werneck, embora todos que vivem naquela região ainda nutram um certo temor. A
família Werneck é proprietária de uma grande área não parcelada na mata do Isidoro
desde a década de 20. Segundo relato que consta na Audiência Pública ocorrida na
Assembleia Legislativa, no dia 17 de maio de 2010, a área foi doada pelo Poder Público
à família Werneck para a construção de um sanatório. O sanatório foi efetivamente
construído, mas já não funciona há um bom tempo. Devido ao não funcionamento, a
área deveria retornar ao domínio público, o que não aconteceu.
O Relatório Antropológico diz que Hugo Werneck, o primeiro da família a se
mudar para Belo Horizonte, no início do século XX, começou a adquirir terras nas
margens da estrada para Santa Luzia desde 1919. Em 1921, houve o primeiro registro
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cartorário da propriedade da família. Somente no final da década, em 1929, Hugo
Werneck inaugura o Sanatório que leva o seu nome, por incentivo do Banco do Brasil,
que passa a movimentar a economia da região, tendo consecutivamente sido construídas
duas usinas elétricas e uma estrada, atualmente conhecida como Estrada do Sanatório.
Com a morte de Hugo Werneck em 1935, os empreendimentos da chamada
Granja Werneck, que congregava o Sanatório, as usinas e as fazendas que sustentavam a
população residente, passam a ser administrados pelos seus herdeiros até 1970, quando
a estrutura para de funcionar. Pelo tempo em que as propriedades dos Werneck eram
produtivas, muitos dos moradores que já viviam naquela região trabalhavam nas usinas
e nas fazendas que ficavam no entorno do Sanatório. Os antigos quilombolas de
Mangueiras também se incluem nesse grupo. Em 1963, ocorre a partilha das terras dos
Werneck entre os oito irmãos, sendo que parte delas foi desmembrada da totalidade da
Granja Werneck e dividida entre quatro herdeiros. A parcela de um desses herdeiros é
confrontante com o quilombo de Mangueiras.
A relação de Mangueiras e os Werneck é marcada por um evento importante,
que garantiu a parcela de terras de que hoje a comunidade já é titular – a divisão do
Ribeirão da Izidora	
  (NuQ/INCRA, 2008, p.30-35). As terras dos patriarcas Cassiano e
Vicência começaram a ser divididas entre seus herdeiros em 1928, quando foi aberto o
processo de inventário e, concomitantemente, a divisão do Ribeirão da Izidora, a pedido
de Roberto Furquim Werneck, um dos filhos de Hugo Werneck e então administrador
da Granja. Havia doze herdeiros de Cassiano e Vicência, mas apenas seis participaram
da partilha, pois os demais já teriam transmitido seus direitos de herança para Roberto
Werneck. Era visível que a compra pelos Werneck da parcela da área ocupada pelo
quilombo e posterior partilha já indicava a existência de uma pressão imobiliária, que
visava forçar a saída dos moradores por meio da compra de suas terras. Prova disso é
que a área comprada por Roberto Werneck ficava no meio das terras de dois irmãos,
herdeiros quilombolas. Além disso, a área que era coletiva passou a ser fragmentada e
individualizada entre os diferentes herdeiros, o que facilitaria a pressão imobiliária26.
Ironicamente, hoje se dá o processo inverso, de coletivização do que foi fragmentado.
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Além disso, os Werneck passavam também a exercer inclusive violência física para limitar a mobilidade
dos quilombolas dentro das áreas que se comunicavam, conforme descrição do Relatório Antropológico
(INCRA, 2008).
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No fim das contas, o registro dos quinhões de cada herdeiro só foi realizado em
1977, pela dificuldade de acesso das famílias a seus documentos. Esse registro é o que a
comunidade hoje tem, que comprova a propriedade dos dois hectares ocupados, parte
dos dezenove hectares pleiteados.
Em 2011, a família Werneck apresentou à Prefeitura um projeto para o
parcelamento e loteamento da área até hoje conhecida como Granja Werneck. A obra
estaria de acordo com as modificações da Lei de Uso e Ocupação de município, que
criaram a Ocupação Urbana do Isidoro, pela Lei 9.959/2010. A Granja Werneck ocupa
uma parcela significativa da área abrangida pela Ocupação. O projeto da Granja
Werneck está em consonância com a vontade do Poder Público de promover o
desenvolvimento do Vetor Norte da cidade (COSTA, 2011), suprindo a demanda
imobiliária da população que visa se instalar por lá, além de receber o fluxo de
visitantes com a realização da Copa do Mundo de 2014.
Se antes mesmo desse projeto já existia na população do entorno um medo em
relação à família que seria a dona de toda aquela parcela da cidade, imaginemos o que
essa grande obra significa. A fala presente no filme institucional feito pelos
empreendedores da Granja Werneck e veiculado na Audiência Pública27, etapa do
licenciamento da obra, resume bem a visão que o projeto exprime:

Pessoas chegam, pessoas nascem, novas famílias se formam e
Belo Horizonte se expande. Mas isso nem sempre acontece de
forma organizada. E se fosse possível crescer com
planejamento, preservação do meio ambiente e respeito às
comunidades em volta? Apresentamos a Granja Werneck, uma
proposta de ocupação ordenada inédita na cidade, que vai trazer
benefícios para todos. (...)Apesar do esforço de preservação de
seus proprietários, hoje a região sofre com ocupações
irregulares, entulho, poluição dos córregos, retirada de recursos
naturais. Tudo isso fez com que a prefeitura, comunidade e
grupos empreendedores discutissem o futuro da área. O
objetivo é propor uma ocupação sustentável, que traga
melhorias ambientais, sociais, econômicas e de infraestrutura
para todo o entorno (Trecho do filme exibido durante a
Audiência Pública, maio de 2011).
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Esta Audiência Pública foi realizada no dia 05/05/2011, como etapa do processo de licença prévia do
empreendimento “Granja Werneck”, no Conselho Municipal do Meio Ambiente de Belo Horizonte, o
COMAM. 	
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O apelo da família Werneck é a “ocupação sustentável”, pensada enquanto
ocupação racional, que se contraponha à “desordem” das ocupações irregulares que
povoam toda a região dos bairros mais pobres da cidade:

Se não houver uma atuação firme do Poder Público,
concedendo o direito de ocupar racionalmente essa área, ela vai
ser ocupada de outra forma, não desejada, através de invasão,
de um processo devastatório muito perverso (Trecho de filme
exibido durante a Audiência Pública da Granja Werneck, em
maio de 2011).

Todo esse discurso de traços moralizantes confirma a inversão do mercado
imobiliário de Belo Horizonte, que sempre investiu em áreas ao sul e agora decide
investir na fronteira que mais cresce na cidade, acompanhando a expansão do Vetor
Norte, estimulada por outras iniciativas como a construção da Linha Verde (a rodovia
que dá acesso ao Aeroporto Internacional) e do novo Centro Administrativo do Estado
de Minas Gerais28. Tais obras, legitimadas pela “urgência” de expandir as fronteiras da
cidade e integrá-la aos fluxos de pessoas e capitais vindos de todo o mundo, produzem
um contexto peculiar , como bem explicado por Costa:
Projetos nas imediações de áreas urbanas ou metropolitanas
(...), tendem a gerar impactos de longo alcance, na medida em
que desencadeiam efeitos de curto e longo prazo na
distribuição de preços da terra, nas demandas por
deslocamentos e transportes, no acesso à habitação, trabalho ou
serviços coletivos de toda ordem. Tais empreendimentos, ao se
constituirem em novas frentes de expansão social, econômica e
espacial, ou novas fronteiras urbanas para usar a expressão
consagrada de Neil Smith (1996), deslocam os patamares de
incidência da renda da terra urbana para mais a frente,
incorporando todo este território ao processo de valorização
fundiária e imobiliária(COSTA, 2011).
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O novo Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, conhecido também como “Cidade
Administrativa”, é a nova sede do governo estadual, localizada no bairro Serra Verde, extremo norte de
Belo Horizonte. Inaugurado em março de 2010, o novo Centro passou a comportar boa parte da estrutura
administrativa do estado, sendo que o conjunto das secretarias lá existentes ocupam o total de quase 270
mil metros quadrados. Disponível em http://www.cidadeadministrativamg.com.br/ Acesso em
05/04/2012.
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Ocupar “ordenadamente” significa assim tornar interessante e atrativo para o
mercado imobiliário o investimento na produção de capitais e lucros advindos da venda
e da exploração de um determinado espaço urbano. Daí porque falar-se em novas
fronteiras urbanas, pois elas demarcam novas centralidades do poder produtivo e
econômico na estrutura urbana. No discurso do empreendedor, associa-se a figura do
“ambientalismo” da família Werneck à imagem de progresso e sustentabilidade, a partir
de um olhar puramente técnico e despolitizado sobre o ambiente, que faz com que
“outros olhares e saberes não-enquadrados pelo discurso técnico-científico sejam,
assim, excluídos dos processos de classificação e de definição sobre os destinos dos
espaços”

(ZHOURI;

LASCHEFSKI;

PEREIRA,

2005,

p.17).

O

chamado

“ambientalismo de resultados”, preocupado unicamente com a adequação dos padrões
produtivos e de consumo hegemônicos a algumas exigências formais da legislação
(ZHOURI; LASCHEFSKI; PEREIRA, 2005, p.17), é importante componente do
marketing em torno das “mercadorias” que mais vendem no mercado imobiliário
corrente: a manutenção de espaços verdes dentro das áreas urbanizadas, a
sustentabilidade, a convivência em comunidade. E, obviamente, associa-se aos
“invasores”, advindos das ocupações atuais da região norte que são divididas em uma
série de bairros – formados por conjuntos habitacionais populares e ocupações baseadas
no modelo de autoconstrução (COSTA, 2011) – a imagem de degradação, poluição,
sujeira, desordem. Além de se caracterizar como uma região carente de bens serviços e
investimentos públicos e também por isso, sua população é estigmatizada a partir da
visão hegemônica que os coloca com uma consciência ambiental menos desenvolvida
(MARTINEZ-ALIER, 2007).
Eu já identificara essa mesma perspectiva sobre a fronteira norte da cidade desde
o momento quando, ainda nos primeiros passos de minha pesquisa, procurei a
Prefeitura, na Secretaria de Planejamento Urbano, para que eles me explicassem o que
era a Operação Urbana do Isidoro. Consegui conversar com Izabel Dias, arquiteta e
assessora de Maria Caldas, então secretária. Posteriormente me encontrei com Izabel
outras vezes, pois ela participava das negociações da Área de Diretrizes Especiais de
Mangueiras, a ADE do quilombo. Naquele primeiro encontro, além do que já relatei
acima, sobre a inexistência do quilombo para as secretarias ligadas à regulação urbana,
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que fizeram com que a comunidade fosse a última a entrar na negociação da Lei da
Ocupação Urbana, percebia outros traços da relação da Prefeitura e toda a região:
Com a implantação do Centro Administrativo e desses diversos
empreendimentos no Vetor Norte, a gente observa que tem uma
pressão de ocupação da área do Isidoro, porque até hoje a área
do Isidoro não foi ocupada porque ela não tem uma
infraestrutura urbana adequada e não tinha nenhum interesse
forte do mercado para a ocupação da área. Com esse
investimento no Vetor Norte, a gente observa uma pressão de
ocupação do Isidoro, tanto por parcelamento da área pelos
próprios proprietários – praticamente toda a área hoje tem
processo de parcelamento em aprovação na Prefeitura, para a
área que em tese poderia ser parcelada – quanto uma pressão de
ocupação das bordas e aí já com os loteamentos irregulares, de
invasão no entorno do Isidoro. (...) Então, o Isidoro tem sido
comido pelas bordas por esses loteamentos irregulares, que são
muito difíceis de ser contidos dentro do contexto de
desigualdade da cidade e de necessidade de moradia para as
populações de baixa renda. Então, a Prefeitura tomou frente
desse processo principalmente visando propor uma ocupação
ambientalmente mais adequada para a área do Isidoro do que a
que está posta hoje na legislação e que vem sendo processo de
aprovação regular na Prefeitura de Belo Horizonte. (Izabel
Dias, em entrevista concedida em abril de 2010)

A Prefeitura mudou a lei de ocupação para transformar a realidade de
degradação da região norte, em vez de admitir que ela já é ocupada e carece
enormemente de investimentos públicos, que regularizem e deem sustentabilidade às
moradias dos bairros já existentes. A Prefeitura optou por acirrar a segregação entre a
cidade formal – reconhecida e valorizada, detentora dos bens e serviços públicos,
destinada a um público privilegiado – e a cidade informal, das ocupações irregulares,
sustentadas a duras penas pelos próprios moradores, sempre sob o risco de serem
despejados, pelo Poder Público ou pelas chuvas.
A defensora pública Ana Cláudia, também parceira do quilombo e crítica
incisiva da Operação do Isidoro, apontava a fragilidade política das populações
atingidas pelo empreendimento ou não beneficiadas pelo mesmo: o quilombo e a
população que compõe o déficit habitacional da cidade, sujeitos que não serão
beneficiados com a construção das mais de 72 mil unidades residenciais. O Poder
Judiciário, por meio da Defensoria Pública do Estado e da União, dos Ministérios
Públicos estadual e federal, entraria para defender os grupos marginalizados pelo
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sistema econômico atual, garantindo minimamente os direitos básicos de quem vive na
cidade sem acesso regular a ela:
Eu vejo, como eu já estava falando, é um pouco a minha visão
como um todo, mas nesse contexto difícil, a demanda
hegemônica – principalmente essa pelo crescimento econômico
– vai ser prioritária dentro do contexto social. E mais uma vez a
gente verifica que a falta de oportunidade da própria
comunidade de ser ouvida, de ter acesso a esses mecanismos
democráticos, que em tese deveriam estar garantidos a ela, vai
ser um empecilho até mesmo na articulação jurídica dessa
demanda. (...) Quem dita as regras é o próprio poder econômico
que classifica como sustentável aquilo que é possível de ser
compensado, determinando que é possível de diminuir a
utilização do espaço natural, mas computando como irreversível
a colocação do ser humano dentro desse universo. Assim,
privilegiam demandas não essenciais, mas acessórias, que são
muito mais importantes para o crescimento econômico do que o
que é
mesmo fundamental.(Ana Cláudia, em entrevista
concedida em maio de 2010).

De fato, o Plano “ambientalmente sustentável” da Prefeitura para a Região do
Isidoro privilegia a concentração das ocupações verticais e a presença de vazios verdes,
zonas de proteção ambiental mais rígidas, destinada a parques. Mas por que essa ideia
“revolucionária” de preservação ambiental, de uma forma inédita de se ocupar a cidade,
surgiu somente agora? De acordo com Costa (2000), a construção de um ideal de cidade
sustentável alia dois universos discursivos e políticos antes inconciliáveis – a crítica
ambiental e a produção urbana capitalista. Em consonância ao desenvolvimento do
“ambientalismo de resultados” (ZHOURI; LASCHEFSKI; PEREIRA, 2005), o
planejamento urbano incorpora a ideia de monetarização da natureza, resultante da
negociação de interesses e da sua conversão em valores monetários; o caráter
normalizante (ou moralizante) do desenvolvimento urbano sustentável, o qual
permanece afastado de uma análise espacial crítica, balizada pela justiça urbana
(COSTA, 2000). Por outro lado, esse ideal separa, acriticamente, de um lado os
“invasores” que degradam e de outro os proprietários “ambientalmente conscientes”,
pois estes seriam os únicos preocupados em conservar intocada a natureza da região, aos
moldes do ambientalismo associado ao “culto ao silvestre”(MARTINEZ-ALIER, 2007,
p.335). Não se leva em conta a pluralidade de formas de conceber e se relacionar à
natureza, vinculadas à maneira que cada grupo social se insere no seu contexto, às suas
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múltiplas territorialidades. Conforme explica Martinez-Alier (2007), ao passo que o
ambientalismo hegemonicamente desenvolvido por entidades internacionais tende a se
“adequar” ao sistema produtivo capitalista, há outros conflitos ambientais caracterizados
pela desigualdade de poder, pautados no “interesse material pelos recursos e serviços
ambientais

proporcionados

pelo

meio

natural

para

a

subsistência

humana”(MARTINEZ-ALIER, 2007, p. 335) que constroem o chamado “ecologismo
dos pobres”, onde se disputam as formas de valoração do ambiente na luta pela justiça
ambiental. Tendo em consideração esses parâmetros, é preciso compreender as
perspectivas de cada sujeito e como ele age a partir delas construindo o seu ideal de
sustentabilidade.
Como têm sido as relações entre a família Werneck, o Poder Público e os
“invasores” da região na propagação e no combate aos danos ambientais apontados? Ao
que consta no Relatório Antropológico de Mangueiras, um dos problemas ambientais
mais graves que a comunidade sofre – a poluição de suas nascentes do córrego Lajinha,
cuja água até hoje é utilizada pela população, apesar de poluída – deve-se em grande
parte a uma obra da Prefeitura realizada em 2003:

Em fevereiro de 2007, uma fiscal da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente fez um Relatório de Vistoria em que cita que
“a partir de 2003 com urbanização das ruas à montante
executada pela Prefeitura no Orçamento Participativo e a
pressão das ocupações clandestinas no Bairro Lajedo
iniciarmos problemas relatados pelos representantes e que
confirmamos na vistoria”. Alguns dos “problemas” relatados
por esta funcionária pública foram:
“- Lançamento de esgotos na rede pluvial: verificamos o
vazamento de esgotos no solo próximo à escada, caindo
diretamente na descida d`água próxima a nascente, poluindo-a
- Mesmo sem o vazamento direto de esgoto, as águas pluviais
sempre vêm poluídas por resíduos (plásticos, garrafas, lixo),
fezes de animais, etc, como verificamos; mesmo sem a
existência de águas a montante do vazamento de esgoto, a
escada se encontra com lodos característico de poluição. Nas
fotos podemos identificar o acúmulo de águas poluídas e o
vazamento da rede da COPASA.
- Com o direcionamento da rede pluvial para o local e a
impermeabilização das ruas e das áreas ocupadas
irregularmente, o aumento do volume de águas e da sua
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velocidade vem provocando desbarrancamentos das margens
do córrego e queda de árvores cujas raízes são solapadas pela
força das águas.
- Verificamos que a própria descida d`água já se encontra
totalmente danificada, com pouco tempo de término das obras
da PBH.
- As obras de contenção do final da rua Pintor Pablo Picasso
também já se encontram instáveis e danificadas. As bocas de
lobo da rede pluvial estão obstruídas pelo carreamento de
materiais oriundos das áreas do loteamento Lajedo, fazendo
com que as águas passem por cima das contenções,
desestabilizando-as. Verificamos o rompimento de passeios,
inclinação da grade de proteção, instabilidade do rip rap feito
de solo na lateral da contenção” (SMAMA, 2007, p.2).
Ainda sobre o esgotamento pluvial, esta servidora irá informar
que:
Apesar de ser o caminho natural das águas da região, a
inadequação do sistema de drenagem provocou o rompimento
das obras, aumentou a velocidade e o volume das águas que ali
afluem, o que provoca desestabilização das margens e queda de
árvores ao longo dos recursos hídricos. A chegada de esgotos
in natura, lixos, resíduos poluem as nascentes que
abastecem esta comunidade, que vem se mobilizando para
manter suas raízes culturais e principalmente preservar o meio
ambiente. (SMAMA, 2007, p.3, grifos nossos) (NuQ/INCRA,
2008, p. 139-140)

Até o momento da elaboração do Relatório e mesmo agora, nenhuma obra foi
feita pela Prefeitura para interromper ou mitigar o dano que tem sido gerado a ela,
mesmo já tendo sido comunicada essa situação. Em relação aos Werneck, Valéria,
representante da CPIR, apontou que a família deve uma indenização a Mangueiras, por
ter autorizado a construção de uma rede de esgoto passando pelo terreno do quilombo.
Exemplo de como é a perspectiva de quem vive na região pode-se ver no relato
de seu Nélson, morador antigo do Novo Lajedo, a ocupação mais próxima ao quilombo,
que cresceu rapidamente ao longo dos dez anos de sua existência, chegando ao número
de 1500 famílias atualmente29. Seu Nélson diz ter muito orgulho de sua própria história,
de como ele construiu a sua casa com suas próprias mãos, abriu as ruas com a ajuda de
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Esse número foi apontado numa conversa informal que tive com uma liderança do Novo Lajedo.
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um vizinho, demarcou o seu território por meio da placa que ele mesmo fez e colocou
na beirada da rodovia indicando a entrada do Novo Lajedo. Ele reclama das pessoas que
hoje chegam lá e já querem tudo pronto, rua asfaltada, luz, esgoto, endereço... Ao
contrário deles, ele construiu tudo o que tem, com a ajuda de amigos como seu Válter,
antigo presidente da associação de Mangueiras, e com seu próprio esforço. Isso mostra
o quanto seu Nélson se identifica com os quilombolas de Mangueiras, em relação à
autonomia que estes sempre mantiveram sobre suas vidas, convivendo harmonicamente
com aquele ambiente, no lugar que eles mesmos construíram para si. Essa identificação
se confirma quando ele afirma não perceber conflitos entre o quilombo e seu entorno,
embora admita haver uma certa visão dos quilombolas de que os moradores do Novo
Lajedo seriam invasores, mas ele não vê isso como algo prevalecente e problemático.
Em geral, entende haver uma boa convivência entre quilombolas e seu entorno30.

	
  
Imagem 25- Parte do Novo Lajedo mais próxima ao quilombo. Fonte: Arquivo da autora, 2012.
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Essa convivência parece ter se tornado mais problemática devido ao crescimento acelerado do Novo
Lajedo, visto pelos quilombolas como uma ameaça à integridade do território pleiteado e um agravador
nos problemas ambientais, devido à poluição das nascentes com o esgoto do novo bairro. Os quilombolas
acabam também assimilando o discurso que condena os moradores do Novo Lajedo como invasores,
devido à legitimidade que o quilombo agora tem em permanecer na área. Enfim, há sim uma dinâmica
que pode situar o Novo Lajedo como “inimigo”, mas há uma série de fatores que possibilitam a
identificação de seus moradores e o quilombo.
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Imagem 26- Entrada do Novo Lajedo. Fonte: Arquivo da autora, 2012.

O meio ambiente foi também o elo de identificação entre o quilombo e seu
Thomaz, como já foi aqui descrito. Ele sempre fomentou a valorização das nascentes do
quilombo e de um meio ambiente saudável, por isso os incentivou a participar do
Subcomitê da Bacia do Onça, promovido com o apoio do Projeto Manuelzão da UFMG.
A população de Mangueiras sente orgulho de conhecer e preservar as suas
nascentes – pois até pouco tempo, era a única água a qual tinham acesso direto – as
suas árvores centenárias, os seus plantios e criações. Quando Ione me levou para
conhecer o território de Mangueiras, íamos subindo o morro enquanto ela relatava as
dificuldades do cultivo das plantas ao redor de sua casa, por causa das formigas. Em
cada momento que parávamos, ela mostrava o quanto a comunidade estava livre do lixo,
que aquilo tinha sido resultado de um trabalho educativo que ela desenvolvera com os
moradores. Ela dizia ter aprendido, com a participação no Subcomitê, a importância de
não deixar que o solo ficasse contaminado pelo lixo, que demora muito tempo para se
deteriorar. Inclusive, nos rituais do candomblé, eles estão conscientes de que aquilo que
é depositado para os santos, deve depois ser recolhido, não pode ser deixado na
natureza. A relação de toda a família de dona Wanda com o candomblé é muito marcada
por esse respeito pela natureza, como um modo de vida que procura integrá-los
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plenamente ao seu meio. Foi em 2006 quando Ione e Ivone tiveram a iniciativa de
promover o projeto de educação ambiental “Mangueiras Limpa”, articulado com a
Escola Humberto de Almeida, localizada no bairro Ribeiro de Abreu. O objetivo era
apresentar a comunidade à escola e promover a melhoria da qualidade de vida das
crianças e jovens, que passariam a estar mais conscientes dos riscos e problemas
ambientais que os cercavam. Em 2008, promoveram uma limpeza de toda a comunidade
e desde então o quilombo é uma referência em todo o entorno

como um grupo

preocupado e comprometido com a qualidade do meio ambiente. Há, contudo, uma
preocupação dos moradores com a possibilidade de que a criação de cavalos, situada na
parte de cima da comunidade, esteja contaminando o solo e a água.
O envolvimento do entorno do quilombo com a questão ambiental é também
visível a partir de outras iniciativas, como a do COMUPRA, o Conselho Comunitário
Unidos Pelo Ribeiro de Abreu. Fruto de um esforço comunitário por solucionar os
problemas sociais, econômicos e ambientais da população, o COMUPRA existe desde
2001, mas é o resultado de outras ações desenvolvidas desde a década de 80. Dentre as
conquistas já alcançadas pelo grupo, destaco a revitalização do Ribeirão do Onça, a
pista para caminhada, programas de agroecologia desenvolvidos em escolas, projetos de
alfabetização de adultos e crianças, telecentro e atividades culturais31.
Há vários representantes da área circundante ao quilombo, que abrange a Bacia
do Córrego Onça e as sub-bacias que formam o chamado Baixo Onça, presentes no
Subcomitê do Onça, do Projeto Manuelzão. Em uma reunião mensal que acompanhei
do Subcomitê, ocorrida em dezembro de 2011, onde estavam também presentes
Maurício, seu Tomaz, o COMUPRA, dentre outras entidades, foram discutidos os
detalhes de um projeto de mapeamento de várias nascentes das sub-bacias do Onça, bem
como de revitalização delas. Notei a existência de uma organização consistente daqueles
bairros em torno de suas demandas e o conhecimento que detém sobre a história da
região norte, sobre as ocupações e transformações da cidade e a respeito de suas
nascentes – algo incomum a nós que vivemos na cidade e normalmente sequer sabemos
onde passam os nossos rios, pois eles já estão canalizados debaixo do asfalto.
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Essas informações foram obtidas no site do COMUPRA: http://www.comupra.org.br. Acesso em
24/01/2012.

	
  
117	
  
	
  

	
  

118	
  

Há que se observar, portanto, a existência de um movimento que, incluindo o
quilombo, vai bem além dele e abrange associações, entidades e lideranças organizadas
em torno do que poderia ser chamado “ecologismo dos pobres”(MARTINEZ-ALIER,
2007), que exprime a luta de comunidades urbanas em situação de vulnerabilidade
social pelo acesso a bens naturais de qualidade, para a garantia de uma vida saudável em
um contexto já marcado por privações de todas as espécies. O meio ambiente saudável
não comporta meramente a paisagem que a população contempla de suas casas, pois ele
efetivamente está em constante interação com essas populações, condicionando a
sobrevivência delas, pelo fato de conviverem mais diretamente com as consequências da
poluição do solo e das águas, pela contaminação provocada pelo lixo, pelos problemas
decorrentes da erosão do solo. Esse movimento tem como característica muitas vezes a
ausência da auto-definição dessas coletividades enquanto “ambientalistas”, seguindo a
tendência destacada por Alier de que ele “às vezes se expressa evocando a linguagem
dos

antigos

direitos

de

propriedade

comunitária

legalmente

estabelecidos”(MARTINEZ-ALIER, 2007, p. 351), compreendendo que a demanda
local desses grupos nem sempre é explicitamente vinculada ao caráter supostamente
global do movimento ambiental. Contudo, a própria existência de entidades e eventos
autointitulados “ambientais” reforça a evidência de que não há uma separação estanque
entre projetos globais e as experiências locais que essas comunidades promovem.
Partindo então da constatação de uma oposição entre um projeto hegemônico de
cidade e as perspectivas locais, indago que tipo de representação de meio ambiente
sustentável é veiculada no Projeto da Granja Werneck e como ela se relaciona às
representações que os moradores fazem, ao longo da história dessa região, considerando
que a eles não foi dado espaço para que participassem da construção do projeto de
ocupação sustentável da região do Isidoro e da Granja Werneck? Ao contrário, as
lideranças do entorno da Granja Werneck foram convidadas em cima da hora para
comparecerem a uma Audiência Pública, em maio de 2011, para a mera apresentação do
Relatório de Impacto Ambiental da obra da Granja Werneck, uma das principais no
projeto de ocupação da região do Isidoro – o qual já havia sido elaborado, junto ao
Estudo de Impacto Ambiental, por uma consultora ambiental contratada pelo
empreendedor – uma das etapas da licença ambiental prévia do empreendimento,
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concedida dois meses depois, no dia 13 de julho de 2011, pelo Conselho Municipal do
Meio Ambiente.
O processo de licenciamento ambiental, que deveria garantir a incorporação da
multiplicidade de representações e formas de apropriação do ambiente, por meio da
participação paritária e dialógica dos grupos sociais envolvidos ou afetados pelas obras,
acaba apresentando problemas estruturais graves (ZHOURI; LASCHEFSKI; PAIVA,
2005), capturado pela lógica técnico-científica do ambientalismo de resultados. Ocorre
que grandes projetos como esse são definidos por elites políticas e econômicas, para as
quais o licenciamento é tratado muitas vezes como um entrave ao desenvolvimento
(ZHOURI; LASCHEFSKI; PAIVA, 2005). Assim, ele acaba assumindo o mero papel
de uma formalidade a ser atendida para se oficializar o projeto, a fim de se realizar o
empreendimento atendendo às exigências legais ao se mitigarem as “externalidades”.
Presente nessa Audiência Pública convocada dentro do Licenciamento
Ambiental da Granja Werneck, notei que ela havia sido planejada para ser um grande
“espetáculo pirotécnico”, onde o personagem principal era o empreendedor, que
inspirado no ambientalismo por mim denominado moralizador da cidade, iria impor a
adesão dos presentes a um projeto irrecusável, que traria o bem e a felicidade de todos.
Não se tratava portanto de um espaço voltado para a discussão dos impactos,
participação das comunidades, para que o Poder Público pudesse ouvir a população; era
na verdade um grande show, repleto de convidados, dentre eles vereadores, técnicos da
Prefeitura e profissionais de diversas áreas, os quais, simbolicamente, ocupavam os
primeiros assentos do auditório improvisado na Escola

Humberto de Almeida,

enquanto a parte de trás dava lugar às comunidades impactadas pela obra.
Problemas comuns aos licenciamentos, presente também neste, foi a falta de
comunicação e o repasse de informações de forma satisfatória à população, antes que
participassem da audiência. Além disso, a linguagem excessivamente técnica com que
os relatórios são elaborados impede que as comunidades sejam capazes de entender as
dimensões das intervenções e confrontá-las em igualdade de condições. Felizmente, os
presentes não ficaram passivos naquele dia e, dentre as diversas manifestações, muitas
exprimiam visões como esta que transcrevo, na fala de Alex Fabiano, presidente da
Associação Comunitária do Ribeiro de Abreu:
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Nós, que estamos na frente de batalha, que buscamos melhorias
para a nossa comunidade, somos os últimos a saber do que
acontece pelo Poder Público. Somos os últimos a serem
chamados a discutir um assunto, somente quando está pronto
nos chamam para assinar um papel dando o aval da
comunidade. (...) É um pouco caso total com as lideranças que
estão aqui lutando pela comunidade, uma comunidade carente.
É muito bonito o projeto, realmente, maravilhoso, eu queria
morar lá, quem não queria? Mas nós temos nossas casas,
moramos na parte mais pobre de Belo Horizonte que
infelizmente sempre fica por último. O acesso nosso é o mesmo,
o trânsito já está caótico para o nosso lado, como fica? Que dia
as lideranças vão ser ouvidas? Eu te desafio, seu secretário, se
na sua Secretaria tem uma relação de todas as associações
comunitárias da região nossa aqui. Não deve ter, porque não é
interesse do Poder Público chamar liderança para discutir, para
poder questionar. (Alex Fabiano, relato oral durante a
Audiência Pública da Granja Werneck, em maio de 2011).

Como acontece também em outras situações (ZHOURI; LASCHEFSKI;
PAIVA, 2005), o acesso aos autos do processo de licenciamento, após a audiência, foi
negado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a qual não poderia disponibilizálos enquanto estivessem em posse dos conselheiros do Conselho de Meio Ambiente.
Quanto ao Estudo de Impacto Ambiental, orientaram-me que eu procurasse a consultora
para que o elaborou e pedisse para que ela o disponibilizasse, mas quando fiz a
solicitação, disseram-se ser necessária a aprovação do empreendedor, o seu contratante.
O Estudo de Impacto Ambiental, a peça de caráter descritivo e público, que deve
informar amplamente a decisão dos atores competentes, além de toda a população que
deseja acompanhar e participar dos processos, é indevidamente apropriado,
privativamente, pelos empreendedores, tanto na sua elaboração – a qual, obviamente,
não contrariará os seus interesses – quanto na sua divulgação e análise (ZHOURI;
LASCHEFSKI; PAIVA, 2005)
Não tive o objetivo de me aprofundar sobre as contradições e os conflitos
advindos da implantação da Granja Werneck na região norte da cidade, embora
considere um tema de grande relevância e que merece ser explorado em novas
pesquisas. Queria apenas trazer aspectos de um contexto maior, onde os Werneck
contribuem para a produção da “não cidade”, deslegitimando a participação dos sujeitos
diretamente afetados e envolvidos na vida de uma extensa parcela da cidade, pois o
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discurso hegemônico do Poder Público os projeta como cidadãos irrelevantes,
desqualificados, de segunda categoria. A esses cidadãos são negados cotidianamente os
seus direitos, a sua dignidade, os seus saberes, a sua história, a sua autonomia.
Ironicamente, o quilombo aparece como um sujeito qualificado, que se destaca
do restante da população do entorno, pois mereceria ser preservado em suas
características próprias. Parte dessa legitimação é garantida pelo processo em que o
quilombo está envolvido junto à Prefeitura, com a intermediação da Defensoria Pública
da União, do INCRA e do NuQ, para a regulamentação da sua Área de Diretrizes
Especiais. Em decorrência disso, apenas representantes do quilombo estiveram
presentes na reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente, onde foi efetivamente
decidida a aprovação da licença prévia para a implantação da Granja Werneck. Dentre
as condicionantes da licença, está a preservação do quilombo, a realização de reuniões
específicas para discutir os seus impactos, a garantia de que eles não serão lesados em
seus direitos territoriais e culturais. Os empreendedores se reuniram ainda com a própria
comunidade posteriormente, propondo uma negociação direta, amigável, entre eles.
Nem eu nem nenhum dos parceiros do quilombo que vimos acompanhando o processo
de regulamentação do território fomos convidados ou estivemos presentes. A última
proposta dos empreendedores teria sido a seguinte: o empreendedor “bancaria” o
território em favor da comunidade, desde que fosse autorizada a construção da via 540
dentro do território. Essa negociação está neste momento em andamento, com o
acompanhamento do INCRA e de alguns parceiros.
Nesse sentido, até que ponto o quilombo estaria sendo efetivamente incluído na
discussão dos projetos que interferem nas transformações da sua parcela na cidade? A
quem interessa isolá-lo de seu entorno, afirmando a sua especificidade, se tal
especificidade nem é mesmo compreendida, discutida e problematizada pelos atores
envolvidos na implantação da obra? Isolar o quilombo de seu entorno para se discutirem
os impactos da Granja Werneck não seria desarticula-lo, perversamente, do contexto
mais amplo de produção da cidade, ao qual ele está necessariamente vinculado, sem o
qual a sua própria identidade perde o sentido? Desarticular as “pretensões” da família
Werneck de preservar o quilombo das suas pretensões de negar os direitos étnicoterritoriais do grupo, contestando a delimitação do INCRA, não seria igualmente
contraditório e perverso?
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Ficam as questões, ainda sem respostas, pertencentes a um processo, espero eu,
ainda inconcluso. Neste ponto, desejava apenas organizar alguns traços problemáticos
da relação entre os quilombolas de Mangueiras, o seu entorno e a família Werneck.
Primeiramente, a família Werneck existe enquanto um ator distante e abstrato,
representativa das relações de poder vigentes na região desde o início da formação da
cidade. Quando deixou de ser o empregador da população, que em muitos casos era de
funcionários ou agregados de suas fazendas, os Werneck se transformaram num
resquício de memória, sempre presente, sempre retomada pelos primeiros ocupantes,
por aqueles que desbravaram uma área que era então afastada da cidade.
Saindo dessa representação abstrata, eles reaparecem, agora com outras feições.
Como legítimos proprietários de uma área que teria sido injustamente invadida e
degradada. Eliminam-se os sujeitos que efetivamente construíram toda a região, que têm
registrada em suas memórias o passado de um lugar de grande produtividade e intenso
comércio, por servir de fronteira e passagem de várias localidades. O passado mais
recente registra que, embora tenha perdido as características ligadas à produção e às
rotas comerciais, trata-se de um lado da cidade que nunca deixou de crescer em meio a
uma paisagem “rururbana”, oferecendo oportunidades a milhares de pessoas de
construírem suas vidas, suas casas, seus comércios, sua cultura e identidade locais.
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4 O QUILOMBO NA CIDADE, A CIDADE NO QUILOMBO

4. 1 O quilombo na cidade
4.1.1 Um projeto hegemônico de cidade sustentável

Em abril de 2010, a Prefeitura de Belo Horizonte apresentou o Plano Urbano
Ambiental da Região do Isidoro, com o objetivo de “promover a proteção e recuperação
ambiental da região do Isidoro, por meio de um processo de ocupação ordenada e
sustentável e a preservação de áreas de grande relevância ambiental e paisagística, em
especial, as nascentes, cursos d’água, áreas de vegetação relevante e cerrado”32. Este
Plano se baseou em um estudo que apontava a necessidade de alteração do modelo de
ocupação urbana para a região, tendo em vista o valor ambiental que ela representa, por
ser a última fronteira verde ainda viva no seio da cidade.
Contudo, em vez de simplesmente propor a modificação da Lei que regula a
ocupação e o uso do solo urbano, a Prefeitura decidiu condicionar a adoção de
parâmetros ambientais mais rígidos ao interesse de empreendedores e investidores.
Assim, propôs a Operação Urbana do Isidoro, por meio do Projeto de Lei 820/2009,
destinado a alterar a Lei de Uso e Ocupação do município e instituir esta Operação
Urbana, além de outras. Por meio dela, o proprietário de uma área da cidade ainda não
parcelada poderia aderir aos novos parâmetros ao construir em seu terreno, desde que
arcasse com a contrapartida ao Poder Público, conforme dispõe o art. 117 da Lei
9.959/2010 :

Art. 117 - Fica assegurada aos proprietários, incorporadores,
compromissários compradores ou possuidores de imóveis
localizados na área objeto da Operação Urbana referida no art.
114 a opção de utilizar os benefícios referidos neste Capitulo,
com os respectivos encargos, e observadas as demais
disposições legais vigentes aplicáveis à matéria .
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http://issuu.com/geel/docs/apresentacao_isidoro_pbh. Acesso em 12/03/2012.
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Dentre as contrapartidas do empreendedor, estão a construção de equipamentos
públicos comunitários como escolas e hospitais, a implantação parques públicos e
reservas ecológicas, a expansão da via 540, que dará acesso aos novos bairros. Há
previstos também mecanismos para que o Poder Público financie as obras públicas da
região do Isidoro, como a concessão de outorgas onerosas ao proprietário, ou seja, a
autorização, mediante pagamento direto ou indireto, para que o proprietário construa
além do que ele poderia inicialmente, segundo as regras vigentes para a área.
Todo esse arcabouço de instrumentos que inauguravam um novo modelo de
ocupação sustentável para uma parcela ainda não ocupada de Belo Horizonte
demonstravam que a valorização do ambiente na cidade está diretamente vinculado à
capacidade dos ocupantes de investir e à necessidade do Poder Público em garantir
esses investimentos.
Implícito ao discurso que a Prefeitura mobiliza para legitimar o seu plano de
sustentabilidade há representações sobre a cidade, centradas em certas perspectivas que
se tornaram comuns nas gestões de grandes centros urbanos. Henri Acselrad (2001:28)
resume em três as representações da sustentabilidade urbana, centradas em visões
diferenciadas sobre as cidades: a representação técnico-material das cidades, pautada
na perspectiva da eficiência energética, que busca o ajustamento técnico dos vetores
espaço, matérias prima e energia, de modo a garantir a máxima eficiência econômica; a
representação da cidade como espaço de qualidade de vida, que combina modelos de
asceticismo e de pureza, considerando as implicações sanitárias do desenvolvimento
urbano, com modelos que incorporam a importância da cultura e do patrimônio como
suporte às identidades locais; a representação da cidade como espaço de legitimação
das políticas urbanas, que ressalta o aspecto da adesão do público como ponto
fundamental para a construção dos modelos de cidade.
As três representações na verdade são complementares, todas elas se entrelaçam
no sentido de dar coerência e legitimidade a um modelo de gestão unificador e objetivo.
O ideal de sustentabilidade urbana que vem sendo desenvolvido com o apoio de
agências internacionais, como o Banco Mundial, procura adequar sustentabilidade e
competitividade (COMPANS, 2001), no intuito de promover cidades globais – espaços
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de alta circulação de fluxos econômicos e financeiros, com uma infraestrutura avançada
em termos de transportes e telecomunicações e mão de obra altamente qualificada,
dotada de um sistema produtivo tecnológico preparado para fornecer aos atores
econômicos capacidade para lidar com o grande fluxo de informações que ligam a
metrópole aos demais centros de poder e decisão (COMPANS, 2001).
Todas as cidades devem buscar esse ideal para se inserirem nos fluxos
econômicos globais, pois, argumentam Borja e Castells, “é na articulação entre o global
e o local que se encontra, em última instância, a fonte dos novos processos de
transformação urbana”(BORJA & CASTELLS apud COMPANS, 2001, p. 107). Ainda
na análise desses dois autores, as cidades globais se encontram em intensa
competitividade, já que a inserção no mercado depende menos de uma estrutura
produtiva fixa e mais de flexibilidade técnica, capacidade de adaptação e inovação
tecnológica. A competição interurbana pelos fluxos de investimentos é uma realidade a
ser enfrentada por cada cidade da forma mais eficiente possível, daí porque é necessário
que ela possa contar com uma base estrutural, institucional e de recursos humanos bem
consolidada.
A partir das noções explicadas por Acselrad sobre a sustentabilidade urbana, é
possível perceber como elas compatibilizam competitividade e sustentabilidade, tanto
quando é priorizada a dimensão técnico-material, na busca por uma eficiência
econômica da cidade perante os pressupostos de desenvolvimento, quanto ao reforçar os
aspectos da qualidade de vida e legitimidade política, também incluídos como
condições à inserção da cidade ao mercado global.
A aparente facilidade em conciliar as demandas da globalização e da
sustentabilidade urbana se apóia em versões hegemônicas de ambos os termos, o que
oculta as problematicidades e os conflitos abertos em relação a cada um deles. David
Harvey (1996) visualiza as mudanças nos modelos de gestão das cidades, sintetizandoas na transição do gerenciamento para o empresariamento, a partir do consenso de que a
cidade deve funcionar como uma empresa. Segundo ele, uma das principais
características do empresariamento é a parceria público-privada – exatamente o modelo
que inspira as operações urbanas – pela qual os governos locais, no intuito de incentivar
investimentos e tentar fixar o capital globalizado, acabam por absorver a maior parte
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dos riscos, que atingem prioritariamente as populações mais vulneráveis do tecido
urbano.
O empresariamento urbano reflete os modos como a economia monetarizada
modificou drasticamente o tempo e espaço sociais, a partir da “organização espacial
eficiente” e de “tempo de giro socialmente necessário”( HARVEY, 1993, p. 209), os
quais aceleram as mudanças e decisões necessárias ao fluxo e a reprodução do capital
monetário. Por isso ele seria responsável por aprofundar as desigualdades na
distribuição da riqueza e da renda, sobretudo ao estimular a segregação urbana, tanto
espacial quanto simbólica, já que os investimentos aplicados para atrair o capital serão
redirecionados das áreas menos privilegiadas, ou seja, as menos produtivas (HARVEY,
1996, p.58) . Além disso, exatamente por representar o funcionamento de uma empresa,
a cidade precisa projetar sobre si mesma uma imagem de atratividade que seja
compartilhada por todos, desde quem está de fora até os seus próprios habitantes. Nesse
sentido, a arquitetura pós-moderna contribui para que a cidade seja representada como
um objeto de consumo, uma mercadoria que transmita em sua imagem a ideia de
prosperidade que quase sempre não corresponde a seu conteúdo (ARANTES, 1996;
HARVEY, 1993; ZUKIN, 1996).
O empresariamento urbano viria contrapor a tradição autocrática e centralizadora
do planejamento e gestão das cidades brasileiras – consolidado no período de governo
ditatorial – com a proposta do planejamento estratégico. Trata-se de uma transição que
procura acompanhar as mudanças decorrentes da reestruturação do capitalismo pósindustrial e seus reflexos sobre o fenômeno urbano, sendo a “tradução da gestão
empresarial para o setor público”(OLIVEIRA,F.L., 2001, p.178). O planejamento
estratégico chega ao Brasil por volta de 1993, num seminário realizado no Rio de
Janeiro, que se desdobra na elaboração de um Plano Estratégico para esta cidade, com
base no suposto sucesso do Plano de Barcelona.
Carlos Vainer (2000) explica que o planejamento estratégico parte de três noções
complementares de representar a cidade – cidade-mercadoria ou cidade-objeto de luxo,
cidade-empresa e cidade-pátria.
A cidade-mercadoria é a que representa a sua capacidade competitiva, sendo
colocada no mercado transnacional por meio do marketing urbano, responsável pela
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construção simbólica de uma imagem positiva da cidade, alheia aos problemas que ela
realmente enfrenta. É enfatizada a importância das intervenções urbanísticas
“revitalizadoras” do espaço, o que significa a gentrificação de áreas centrais outrora
ocupadas por populações de baixa renda, a manutenção de uma paisagem urbana
segregadora, onde é preciso destacar a porção da cidade que realmente importa aos
olhos do mercado, independente do que há no seu restante.
A cidade-empresa é a responsável por administrar o empreendimento urbano e
se lançar no mercado competitivo. Ela não é mais apenas um objeto a ser vendido, ela é
o sujeito que deve agir apropriadamente às exigências desse mercado. Exatamente por
isso, ela age como uma empresa, ela é a cidade-empresa, tal como Harvey a concebeu.
O funcionamento de uma empresa, por suas próprias características, submete-se aos
riscos inerentes ao mercado e depende de uma capacidade de decisão e ação
incompatíveis à regulação política exercida pelo aparato estatal. Justifica-se assim a
ideia do fracasso estatal em controlar a reprodução urbana. Vainer relembra que mesmo
o planejamento racionalista-progressista se inspirava nos modelos produtivos
empresariais. Contudo, eram princípios organizadores da produção transpostos para o
contexto das cidades, ao passo que, no novo planejamento, a cidade se torna unidade de
gestão e negócios. Assim, “agir estrategicamente, agir empresarialmente significa, antes
de mais nada, ter como horizonte o mercado, tomar decisões a partir das informações e
expectativas geradas no e pelo mercado. É o próprio sentido do plano, e não mais
apenas seus princípios abstratos, que vem do mundo da empresa privada”(VAINER,
2000, p.86).
A cidade-pátria cumpre o papel de legitimação do plano empresarial de cidade.
Ela opera no sentido de forjar uma identidade única, não conflituosa de cidade, para que
o seu governo possa funcionar pragmaticamente sem ter que justificar a todo tempo suas
decisões. O plano estratégico se assenta no consenso sobre os destinos da cidade, um
consenso não negociado, mas pressuposto ao funcionamento de seu projeto. Assim, a
cidade-pátria alimenta entre seus habitantes o sentimento de crise – necessário para que
os conflitos sejam abandonados em nome de um projeto unificador do anseio pela paz
social – e o patriotismo de cidade.

Este complementa a força discursiva do

planejamento estratégico, na medida em que ele se afirma como única solução possível
aos problemas urbanos.
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O planejamento estratégico propugna, implicitamente, a eliminação da esfera
política – esta, marcada por conflitos entre diferentes projetos de sociedade, lugar para o
exercício da cidadania – deixando apenas o cenário de um projeto empresarial pautado
pela produtividade e competitividade. Para trás, ficam os princípios da justiça urbana e
da gestão democrática das cidades, em nome de uma gestão estratégica que prioriza os
sujeitos “relevantes” à inserção da cidade no mercado global. Além disso, promove-se
uma verdadeira instrumentalização dos interesses e princípios da gestão e regulação
urbanas – inclusive a sustentabilidade urbana, constantemente subordinada à eficácia
produtiva. As parcerias público-privadas, modelos de gestão competitiva pautados no
consenso entre interesses públicos e privados, tornam-se prevalecentes e excluem
sistematicamente desse consenso atores e processos que não se encaixem no parâmetro
de relevância estratégica.
Esse cenário toma formas concretas no caso de Belo Horizonte com a elaboração
de seu Plano Estratégico para 203033. Publicado em 2010, no decurso da gestão de seu
atual prefeito Márcio Lacerda, ele adota como slogan “A cidade que queremos” e
exprime de forma clara o objetivo de traçar metas e resultados para uma gestão a longo
prazo – para os próximos 20 anos – a partir da avaliação de especialistas, que indique as
fórmulas objetivas para se alcançar os padrões de uma cidade próspera, e a legitimação
política por meio de consultas à população. Logo na apresentação do Plano, fica claro o
interesse de construir uma visão unificadora de cidade:

(...) construir uma visão de futuro para a cidade que seja compartilhada
por todos os que podem contribuir para tanto nesse horizonte de tempo,
e, mesmo em face das dificuldades previsíveis e das incertezas, indicar
as iniciativas e ações necessárias para torná-la uma realidade nos
próximos 20 anos34
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consistente às seguintes questões:
s onde estamos e aonde poderemos chegar?
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s aonde queremos chegar?
s como chegaremos lá?

Ou, comos esta
figura
exprime diretamente, a ideia é especificar as estratégias
por onde
começar?
necessárias para se alcançar o futuro almejado por todos.
Figura 1 - Planejamento Estratégico

Fonte: Macroplan – Prospectiva, Estratégia & Gestão (2009)

13

	
  
Imagem 27- Figura que resume as etapas do Plano Estratégico. Fonte: Plano Estratégico de Belo Horizonte
2030. Disponível em
http://www.bhmetaseresultados.com.br/sites/all/themes/metas/pdf/planejamento_2030.pdf. Acesso em
12/03/2012.

Dentro desse Plano, o Vetor Norte já ganha um destaque especial ainda na
apresentação e em todo o conjunto das metas de revitalização urbana e promoção de
uma cidade sustentável. A Operação Urbana do Isidoro se insere, portanto, nesse projeto
maior de cidade, ao se situar como uma das principais parcerias público-privadas
empreendidas pelo Poder Público municipal – compreendendo uma extensão territorial
de quase 10 km2, onde deverão ser implantadas cerca de 72 mil unidades residenciais
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dentro dos próximos seis anos, prazo da vigência da lei da Operação (Lei 9.959/2010).
Ela representa a ideia de uma cidade ideal que começa do zero, acompanhando as
grandes obras recentemente realizadas no Vetor Norte, como o Centro Administrativo
do Estado, cuja inauguração foi anunciada pela mídia local com a grande manchete:
“Nasce uma cidade: Nova sede administrativa do governo de Minas começa a
funcionar, e já se revela como o novo cartão-postal da capital mineira”35.
4.1.2 A ADE do quilombo

Após o lançamento do Plano Urbano Ambiental da Região do Isidoro, a
defensora pública do estado, Ana Cláudia, que já vinha acompanhando os quilombolas
de Mangueiras dando apoio à associação, solicita à Defensoria Pública da União (DPU),
por meio da defensora Giêdra Cristina, a abertura de um processo administrativo para
apurar as providências a serem tomadas para se evitarem danos ao quilombo,
comunidade provavelmente atingida pelas transformações que a região sofreria.
Em 03/05/2010, é aberto o processo administrativo e no dia 12 do mesmo mês, a
DPU solicita uma reunião em caráter de urgência com a Prefeitura, para tratar dos
interesses do quilombo de Mangueiras, tendo em vista os riscos que poderiam decorrer
da aprovação do Projeto de Lei 820/2009. Imediatamente, no dia 13 de maio, a
Secretaria de Políticas Urbanas da Prefeitura, responsável pelo Plano e pelo projeto de
lei, apresenta emendas ao PL 820, instituindo a Área de Diretrizes Especiais de
Interesse Ambiental do Isidoro e a Área de Diretrizes Especiais do Quilombo de
Mangueiras. Trata-se de uma disposição legislativa destinada a instituir parâmetros
especiais de uso e ocupação do solo em determinado território, devido a suas
características especiais.
As ADEs foram previstas pelo Plano Diretor de Belo Horizonte, Lei 7165/96,
com o objetivo de estabelecer regras especiais para os espaços da cidade que guardem
valores histórico, cultural e ambiental específicos. Partindo da orientação que os
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quilombos são específicos por si mesmos, a Prefeitura entendeu que esta seria a forma
de garantir a proteção do grupo. Assim, ela acrescentou ao PL 820:

Art. 89-A: Fica instituída a ADE do Quilombo de Mangueiras,
cuja delimitação coincide com os limites do território
quilombola, conforme descrição perimétrica a ser definida pelo
INCRA.
Parágrafo 1o. Os parâmetros de uso e ocupação da ADE do
Quilombo de Mangueiras serão objeto de regulamentação
específica, a ser elaborada em conjunto com a comunidade
local, considerando-se o relatório técnico de identificação e
delimitação elaborado pelo INCRA, bem como o disposto na
legislação pertinente.
Parágrafo 2o. Após regulamentação específica, a ADE do
Quilombo Mangueiras poderá adotar parâmetros de
parcelamento, uso e ocupação do solo distintos dos
especificados por esta lei, inclusive aqueles relativos à ADE de
Interesse Ambiental do Isidoro, desde que respeitadas as
exigências da legislação ambiental pertinentes.

Conforme previsto, a instituição da ADE do quilombo deu início a um processo
de articulação com o grupo e a Prefeitura, para a determinação das regras especiais que
devem valer para o território quilombola. Esse processo passou a ser intermediado pela
defensora pública Giêdra com o apoio de outros atores, como o INCRA, representado
por Vanessa, o NUQ, representado por Alexandre, o EDH e a Defensoria Pública do
Estado, formando o que eles denominaram um grupo de trabalho para a elaboração de
uma minuta de lei para a ADE de Mangueiras. Mais tarde, passei também a integrar o
grupo, quando já havia iniciado minha pesquisa de campo.
As reuniões do grupo de trabalho ocorriam ora na Prefeitura, na sede da
Secretaria de Políticas Urbanas, ora na DPU. A secretária da Prefeitura no início das
negociações era então Maria Caldas, mas ela permaneceu neste cargo apenas até o final
do ano de 2010, quando foi transferida para Brasília, tendo assumido outra secretária,
Gina Rende. A primeira reunião ocorreu no dia 14 de maio de 2010, sem a presença de
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representantes do quilombo, apenas da Prefeitura e INCRA. Neste momento, os
presentes verificaram que, pelo trâmite do PL 820 na Câmara Municipal, não havia
tempo hábil para apresentar mais emendas. Assim, a Prefeitura teve que instituir a ADE
do quilombo pelo Decreto no 14.055, de 2010, com fins de modificar a lei que seria
posteriormente votada.
Uma das questões mais prementes naquele momento era evitar que o projeto de
expansão da via 540 interferisse no território pleiteado pelo quilombo, pois o projeto
original continha esse risco. A Prefeitura se comprometeu a estudar a questão e na
reunião seguinte, ocorrida no dia 14 de junho, esclareceu que o traçado da via 540 seria
efetivamente modificado. Nessa ocasião, já se contava com a presença do quilombo,
representado por Maurício, que à época era secretário da associação. Definiu-se nesse
segundo encontro que, sendo o quilombo uma propriedade coletiva, o seu loteamento
deveria ser obrigatoriamente único, “não sendo possível atender ao tamanho mínimo de
lote exigido”. Seria preciso ainda definir os usos do território: quais usos comerciais
seriam permitidos, quais atividades produtivas ou não seriam autorizadas, se o grupo
optaria ou não pela verticalização das moradias.

	
  
Imagem 28- Área não ocupada, mas pertencente à área total demarcada pelo INCRA. Fonte: Arquivo da
autora, 2012.
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Um dos pontos bastante destacados pela Prefeitura era a não possibilidade de
flexibilizar as leis estaduais e federais, como aquelas que instituem áreas de proteção
ambiental, por exemplo. A ADE do quilombo somente poderia ser regulada dentro dos
limites que o município está autorizado para regular o seu território. Assim, os
participantes se comprometeram a realizar pesquisas sobre leis e experiências de outros
quilombos no país, e a comunidade se comprometeu a definir, coletivamente, em
reuniões internas, os usos que eles queriam fazer do território.
Nas reuniões seguintes, outros quilombolas passaram a também participar, como
Ione, Ivone, Mônica, Izabela e Rosângela. Discutia-se que o quilombo deveria ter um
Plano de Ocupação – prevendo as áreas a serem ocupadas e as que deveriam ser
preservadas – que viria a ser feito apenas após a finalização da demarcação do INCRA.
Em relação às zonas de proteção ambiental, conhecidas na Prefeitura como ZPAMs,
ficaria autorizado aos quilombolas utilizá-las apenas para a exploração sustentável dos
recursos naturais. Assim, nessas áreas, não será permitida a edificação. O grupo de
trabalho conseguiu chegar a um texto de uma minuta de lei, no qual acrescentou a
obrigação do Município de tomar providências para a adequação e a recuperação de
obras de saneamento e de escoamento pluvial, que já traziam impactos negativos ao
quilombo. Alexandre levantou a necessidade de uma regulamentação específica da
participação da comunidade nos processos de licenciamento que envolvam impactos ao
território, baseando-se na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a
OIT, a qual prevê mecanismos específicos de consulta e participação a todos os povos
tradicionais, em relação a ações que os afetem.
Dentre os usos do território reivindicados pelos quilombolas, causaram certa
polêmica apenas dois deles. O primeiro era o desenvolvimento da atividade de pecuária,
que já existe, devido à criação de cavalos de Eduardo. A Prefeitura respondeu que não
estava certa se essa atividade estaria prevista na lista de usos que a lei municipal
autoriza. Foi argumentado que o fato da lei municipal não guardar essa previsão não
significaria o seu impedimento, mas apenas o desconhecimento do legislador quanto à
possibilidade dessa prática num espaço que não chega a ser completamente urbano. A
Prefeitura não aceitou essa argumentação de pronto, ficou de analisá-la mais a fundo,
mas até hoje não deu a sua resposta definitiva. Outro uso pleiteado pelos representantes
de Mangueiras foi o desenvolvimento da atividade de hotelaria. A Prefeitura a princípio
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foi resistente a aceitar, pois acreditava que isso poderia afetar os modos de vida no
local, imaginando que algum empreendedor de fora viria construir hotéis dentro do
quilombo. Maurício explicou que o interesse deles estava nos empreendimentos de
pequeno porte, para a divulgação da cultura local, com atividades de ecoturismo, por
exemplo. Nesses termos, a proposta foi aceita.
A partir de 2011, as reuniões ficaram mais escassas, houve dificuldades de
marcar com a Prefeitura, que naquele momento estava em transição de secretárias. Após
um encontro em janeiro com todos os participantes do grupo de trabalho, o seguinte
ocorreu apenas em julho, convocado por Giêdra, que estava preocupada com o
licenciamento da obra da Granja Werneck, prestes a ser aprovado. Tivemos um
encontro prévio na DPU, onde estávamos presentes eu, Giêdra, Maurício, Mônica e
Izabela, de Mangueiras. Já havia ocorrido a Audiência Pública que apresentara o
Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) às comunidades do entorno e Giêdra se
mostrou indignada por não ter ficado sabendo de nada previamente. Pediu a cópia do
RIMA ao Maurício e eu informei que seria difícil ter acesso ao Estudo de Impacto
Ambiental (EIA), já que ele estava sendo analisado pelos conselheiros do Conselho
Municipal de Meio Ambiente (COMAM) e a empresa de consultoria ambiental Myr,
que havia realizado o Estudo se negara a disponibilizar uma cópia sem o consentimento
do empreendedor, já que ele os havia contratado. Giêdra enviou ofício à Secretaria de
Meio Ambiente, solicitando a prorrogação da decisão sobre a obra, devido ao processo
já em andamento de regulação da ADE, o qual poderia ser prejudicado pela aprovação
da obra, sem que fossem apurados e analisados os impactos ao quilombo. Ela também
apontava a necessidade de um apoio técnico para uma leitura criteriosa do EIA, devido
à grande extensão do estudo e o seu caráter técnico, de difícil compreensão. Pensamos
na possibilidade de contatar o Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais (GESTA) da
UFMG, mas naquele momento o grupo estava sobrecarregado de trabalho e não poderia
ajudar.
Assim, uma semana antes da votação no COMAM, houve uma reunião do grupo
de trabalho, onde estivemos presentes eu, Maurício, Alexandre, Giêdra, Vanessa, a
defensora pública do estado Maria Auxiliadora, e, representando a Prefeitura, a nova
secretária Gina Rende, Izabel e Fabiana, funcionárias da secretaria que já vinham
acompanhando as reuniões anteriores. Logo foi apontada a urgência da situação do
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quilombo e que deveria ser tentado um adiamento da análise do COMAM, mas a
Prefeitura esclareceu que isso não seria necessário, pois a própria Secretaria Adjunta de
Planejamento Urbano havia analisado o EIA da Granja Werneck e feito a recomendação
de que houvesse uma atenção especial ao quilombo no estabelecimento das
condicionantes do empreendimento, além de ter deixado claro que a via 540 não
passaria sobre a área quilombola.
Logo que a nova secretária chegou à reunião, quando já estavam todos presentes,
ela, sem se apresentar, expressou que não havia nada a ser definido a respeito da ADE
do quilombo, por não haver ainda um território delimitado. Segundo ela, sem um
território, seria uma grande perda de tempo e uma irregularidade propor a
regulamentação dos usos e ocupação do espaço a ser definitivamente ocupado pelos
quilombolas. Giêdra tentou explicar que aquele processo de regulamentação da ADE já
havia começado havia muito tempo e que a Prefeitura havia se comprometido a propor a
lei antes da demarcação do INCRA. Embora não houvesse ainda um território
definitivamente demarcado, os efeitos da lei ficariam limitados, ou seja, aguardariam a
aprovação da lei até serem completados com a decisão do INCRA. Tentamos ainda
argumentar, como apoio à fala de Maurício, que o quilombo já estava muito
desmobilizado e preocupado com as consequências que a obra da Granja Werneck traria
a eles, por aumentar consideravelmente a pressão para a ocupação da região.
Esclarecemos que os quilombolas se sentiam acuados, sem ter como controlar os limites
do território que já existe e eles já ocupam, apenas não é oficial. Gina respondeu que
essa preocupação não faria o menor sentido, pois nenhuma obra seria autorizada por
eles no espaço pleiteado pelo quilombo; assim, não haveria risco. Izabel tentou ainda
intermediar o diálogo, sem tomar claramente o partido de nenhum dos lados, mas a
secretária acabou se retirando da reunião antecipadamente, deixando claro que ela não
assumiria a proposta de lei para regulamentar a ADE e que Giêdra encaminhasse ela
mesma a minuta de lei para que a procuradoria da Prefeitura analisasse.
A reunião prosseguiu sem a secretária, mas com as outras representantes da
Prefeitura, foram retomados os pontos não resolvidos da reunião anterior, mas nada foi
definido. Na semana seguinte, na reunião do COMAM para a decisão sobre a licença da
Granja Werneck, Maurício levou aos conselheiros uma carta, elaborada com o apoio dos
participantes do grupo de trabalho, e ainda se manifestou oralmente antes que iniciasse a
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votação. Ele contou um pouco sobre a trajetória do quilombo e a situação atual.
Também estavam presentes na reunião, além de mim, Izabel, da Secretaria de
Planejamento Urbano, representantes do INCRA, Giêdra, Alexandre e Maurício.
Constatamos então que a própria secretária Gina Rende era uma das conselheiras do
COMAM, o que provavelmente facilitaria o aceite das reivindicações do grupo. De fato,
tratava-se de um ambiente bastante conciliatório, onde o quilombo não representava
nenhum grande impasse à aprovação da licença, bem de acordo com o funcionamento
dos processos de licenciamento ambiental em geral, onde as populações impactadas não
chegam a ter a oportunidade de questionar a viabilidade das grandes obras; a eles é
permitido apenas “negociar” medidas mitigatórias, desde que estas se adequem ao
interesse econômico do empreendedor (ZHOURI; LASCHEFSKI; PAIVA, 2005). Boa
parte do período despendido pelos conselheiros foi gasto para a discussão de questões
técnicas, que deveriam ou não serem priorizadas pelo empreendedor no momento da
implantação da obra. O cenário era bem diferente daquele que presenciei na Audiência
Pública com os impactados do entorno. Não havia outros representantes desse entorno
presentes neste dia além do quilombo, parecia que tudo já havia se resolvido em relação
a eles e suas demandas. Com a Licença Prévia aprovada para o empreendimento, os
conselheiros apresentaram uma série de condicionantes a serem executadas pelo
empreendedor, dentre as quais eu destaco as relativas a Mangueiras:

6- Deverá ser definida solução de articulação da Via 540 com a
MG20 que não interfira, em nenhum ponto, na área de pleito do
Quilombo de Mangueiras (prazo: na apresentação do projeto de
parcelamento)
36- Apresentar descrição e análise dos impactos que a
comunidade quilombola sofrerá em cada fase da implantação
do empreendimento e as respectivas medidas mitigadoras,
incluindo no estudo a percepção da comunidade quilombola em
relação aos impactos, mediante consulta prévia à comunidade
citada. A análise deverá contemplar impacto de uso não
residencial previsto na área às margens da via 540que faz limite
com a área do pleito do Quilombo Mangueiras (prazo: no
requerimento da Licença de Implantação) (Trecho das
condicionantes impostas ao empreendedor da obra Granja
Werneck, na concessão da Licença Prévia 516/11 para a obra.
COMAM, 2011).
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Tal decisão se baseou principalmente no parecer técnico sobre o EIA da Granja
Werneck, elaborado pela Secretaria Adjunta de Planejamento Urbano :

Os impactos à comunidade Quilombola não foram devidamente
especificados. Os estudos com relação a tal comunidade
deverão ser complementados na etapa de LI, principalmente
porque a primeira fase da implantação do empreendimento
corresponde à área mais próxima ao quilombo (Trecho do
Parecer Técnico emitido pela Secretaria Adjunta de
Planejamento de Belo Horizonte, para a concessão da Licença
Prévia 516/11, ao empreendedor obra Granja Werneck.
COMAM, 2011) .

Após o último encontro em julho, as reuniões do grupo de trabalho foram
retomadas apenas em março de 2012, mas deixei de acompanha-las por estar em fase de
escrita da dissertação. Maurício e Ione foram até a DPU no final de 2011, para relatar
alguns problemas internos do quilombo. Nesta ocasião, Maurício informou a proposta,
que já relatei, do empreendedor da Granja Werneck, no qual se comprometiam “bancar”
o território em favor da comunidade, mais algumas outras melhorias, desde que fosse
autorizada a construção da via 540 dentro do território. Giêdra apontou a ilegalidade
dessa proposta, dado que o quilombo já detém o direito constitucional ao território e,
além disso, a Prefeitura já decidiu sobre a não transposição da rodovia sobre o território,
portanto, tal decisão não pode ser contrariada mediante um acordo. Com as novas
reuniões em 2012, o procurador geral do município passou a formar também o grupo de
trabalho e a secretária Gina Rende se mostrou também mais aberta ao diálogo com o
quilombo. Contudo, decidiram aguardar a decisão definitiva do INCRA para propor a
lei da ADE, pois, mesmo com a sugestão da DPU de elaborarem uma lei que preveja os
usos do espaço já titulado, acharam melhor aguardar a determinação completa e
definitiva do território, bem como de seus usos.
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4.1.3 No meio da cidade tinha um quilombo

O quilombo de Mangueiras pode sem dúvida ser tratado como um produto do
fenômeno urbano e suas contradições. Ele está imerso nas dimensões temporais e
espaciais segundo as quais “o tecido urbano prolifera, estende-se, corrói os resíduos de
vida agrária”(LEFEBVRE, 2008). Mas ele poderia ser localizado naquele espaço
denominado por Lefebvre de “campo cego” do fenômeno urbano (LEFEBVRE, 2008,
p.45), o que não se encaixa à racionalidade universal do espaço-tempo capitalista, pois
instaura tensões e novas lógicas de reprodução social, baseadas na vida cotidiana
(LEFEBVRE, 2008, p.40); no vivido, que é contraposto ao planejado. É nesse contexto
de tensões e conflitos que se desenvolve o seu processo de territorialização
(OLIVEIRA, J.P., 1998b), em contraponto à racionalidade funcional que impera na
gestão e planejamento das cidades (MARICATO, 2000; MONTE-MÓR, 2007).
A angústia sinalizada pela agente do Poder Público por não saber ao certo quais
seriam os limites territoriais de Mangueiras, para então regular a sua ocupação e uso,
revela mais do que um impasse administrativo ou jurídico; ela aponta para os limites da
racionalidade urbana tratada como um movimento único e centralizado, cujas formas se
confundem às funções, estas já previstas pelos gestores do espaço. Daí porque o
“quilombo” inexistia, até então, para os gestores do espaço urbano – entendido por eles
prioritariamente como o espaço-mercadoria, já que ele é modelado nos ditames do
planejamento estratégico. A Prefeitura se limitava assim a tratar o quilombo na sua
dimensão populacional, dentro das estatísticas que promovem a governamentabilidade
(FOUCAULT, 2006) nas suas diferentes Regionais, tendo as secretaria especializada em
políticas específicas também assumido o “problema”. Nesse sentido, a perspectiva do
Poder Público Municipal é claramente a de que os quilombolas simplesmente ocupam
um determinado espaço na cidade e o farão permanentemente por meio da oficialização
dessa ocupação; o grupo não passaria a deter o controle sobre um território autônomo,
pois apenas passaria a submeter a regras especiais, estabelecidas de acordo com as
funções gerais que o ordenamento urbano atribui para o seu espaço. A lógica do vivido,
que constitui a territorialidade de Mangueiras, vinculada a uma identidade de
resistência de atributos étnicos, é neutralizada na medida em que a racionalidade urbana
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ordenadora e funcional a incorpora, excluindo assim a sua condição conflitiva e,
principalmente, contrastiva.
Por outro lado, se o quilombo não existia para o Poder Público, ou pelo menos
para parcela dele, ele adquire existência ao ser assimilado e se tornar símbolo do
consenso político pelo ideal de uma cidade sustentável, representado pela criação de um
novo vetor da cidade. O quilombo é colocado, no discurso oficial, como o símbolo do
ideal de preservação natural, em contraste com a realidade de degradação da região. A
ADE do quilombo, na perspectiva da Prefeitura, representa também o caráter inovador
da sua gestão pelo uso de um instrumento de molde participativo, valor que a gestão
urbana estratégica prioriza.
No entanto, sem os limites demarcados não pode haver ADE, como defendia a
nova secretária, pois não há regulação sem uma área geográfica previamente controlada.
A ideia subentendida é de que os espaços podem ser compartimentados, segundo as
funções e destinos que os atores políticos lhe atribuem, independentemente dos
processos sociais, onde diferentes sujeitos, práticas e territorialidades se interligam,
dentro de espaços contínuos e compartilhados. Revela-se assim a tendência apontada
por Harvey de que “embora (...) o planejamento urbano capture os tempos e espaços
possíveis através de suas formas arquitetônicas e de sua estrutura racionalizadora, as
práticas tendem, ao mesmo tempo, a extrapolar essas formas, fugir a elas”(HARVEY,
1993, p. 189). Ainda assim, a postura da Prefeitura é de reconhecer unicamente a
territorialização do Estado como exclusiva criadora do território, pois ele viria
oficializar as relações que legitimamente configuram o território, com suas funções e
divisões.
Certamente, o poder legitima o território, pois é no poder que se expressa o
monopólio da divisão legítima (BOURDIEU, 2002); ao mesmo tempo, o território
condiciona o exercício do poder, pois a própria noção de território está ligada à
produção de relações políticas espacialmente orientadas. Assim se explica porque a
demarcação do território de Mangueiras é importante na constituição do Vetor Norte, na
elaboração do projeto hegemônico de cidade. E enquanto o quilombo fizer parte do
projeto de cidade que se quer fazer legítimo, a regulação de seu território não colocará
em xeque as divisões que passam a vigorar naquela parcela da cidade. Aos quilombolas,
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será “concedida” a autonomia sobre o seu espaço, desde que eles se submetam ao poder
que cria as regiões e suas divisões, desde que o espaço por eles ocupado se adeque ao
lugar que a cidade lhes impõe ocupar.
Nesse contexto, em que se apoiaria então a construção do território como
condição da autonomia do quilombo de Mangueiras?
Compreendendo que a demanda do grupo por seu território constitui uma
disputa pelo poder de nomeação, o poder da divisão legítima, é necessário ver o seu
espaço, ainda que capturado pela lógica racionalizadora da regulação urbana, como
objeto e condição dessa luta pelo poder, entendendo que “toda luta para reconstituir
relações de poder é uma batalha para reorganizar as bases espaciais desta”(HARVEY,
1993, p.217). Contudo, é preciso notar que quando os diversos atores envolvidos no
processo territorial de Mangueiras se referem ao território do quilombo contraposto ao
território da cidade, parece que duas noções com significados diversos são colocadas em
jogo. De um lado, está o território geográfico, concebido na perspectiva jurídico-política
como “um espaço delimitado e controlado, através do qual se exerce um determinado
poder” (HAESBAERT, 2006, p. 37), a dimensão material do poder estatal, caracterizada
por fronteiras físicas e jurídicas. De outro lado, um território que, conforme definem
criticamente Gupta e Ferguson, constitui-se no isomorfismo entre espaço, lugar e
cultura, no qual a descontinuidade dos espaços estaria associada à descontinuidade das
culturas (GUPTA; FERGUSON, 2000). Um dos territórios seria a expressão política da
hegemonia do Estado, enquanto outro seria a expressão cultural da identidade do grupo
étnico.
As duas representações sobre o território, enquanto tratadas como realidades
estanques, serviram de base para que a Antropologia muitas vezes tratasse a dimensão
territorial como um componente neutro, ou como a simples decorrência de diferenças
culturais por muito tempo essencializadas. A naturalização do território étnico e a
artificialização do território estatal impediram que ambos fossem compreendidos como
espaços igualmente políticos e interligados pelos mesmos processos que constituem os
contextos de diferenças:
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Em vez de supor a autonomia da comunidade primeva, devemos
examinar de que modo ela se formou como comunidade, a
partir do espaço interligado que desde sempre existia.(...) Não
nos esquecendo de que as noções de localidade ou de
comunidade referem-se tanto a um espaço físico demarcado
quanto a agrupamentos de interação, podemos perceber que a
identidade de um lugar surge da interseção entre seu
envolvimento específico em um sistema de espaços
hierarquicamente organizados e a sua construção cultural como
comunidade ou localidade (GUPTA; FERGUSON, 2000, p.34).

Esses mesmos autores apontam: “a suposição de que espaços são autônomos
permitiu que o poder da topografia ocultasse a topografia do poder”(GUPTA;
FERGUSON, 2000, p. 33). Nesse sentido, defendem que a dinâmica espacial seja uma
dimensão fundamental para compreender localidades e comunidades enquanto
processos, não mais como entidades isoladas geograficamente. Essa reflexão em muito
se aproxima à discussão de Oliveira (1998b) no ponto em que ele se contrapõe a uma
tendência por ele detectada de se associarem às práticas territoriais de povos tradicionais
uma espécie vinculo naturalizado com determinado espaço. Ele esclarece assim que as
práticas territoriais étnicas geram processos de territorialização e, portanto, produzem
vínculos de localidade, a partir de contextos conflituosos e de resistência ao poder
colonizador do Estado.
Ainda que Mangueiras seja referido como um grupo que está em constante
mudança e interação, pelos diferentes atores que o envolvem ou por eles mesmos, há
ainda a visão de que a sua territorialidade se desenvolveria como resultado de uma
experiência localizada, nos limites do espaço que ocupam. Daí vem a ideia de que o
quilombo deve ser “protegido” da ameaça vinda do entorno e da própria urbanização da
cidade.
Não se leva em conta que a territorialidade quilombola ganha sentido nas
relações, no contexto, onde as diferenças são constantemente ressignificadas pelos
atores, a fim de definirem os limites entre os de dentro e os de fora. A autonomia do
território de Mangueiras não é uma realidade dada que, ao ser oficializada pelo Poder
Público, surtirá todos os seus efeitos. Na verdade, a delimitação territorial é um
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processo que redefine as relações entre o grupo, o seu espaço, a cidade, o poder público,
o entorno. Ao redefinir as relações, redefinem os próprios sujeitos.
A compreensão do território pela Geografia Política passa também por
transformações, devido à relativização do Estado-Nação como fonte única de
identidade. Era a ocupação política do território pelo Estado que criaria as raízes
identitárias, a partir dos atributos materiais nos quais os sujeitos se apoiavam, como o
patrimônio, as paisagens, a natureza. Um dos principais teóricos da área, Ratzel, exerce
grande influência no pensamento geográfico ainda atual, sugerindo a ligação estreita
entre o solo e o Estado e a ideia de que “tudo se desenvolve como se o Estado fosse o
único núcleo de poder, como se todo o poder estivesse concentrado nele”
(RAFFESTIN, 1993, p.15).
Para Raffestin (1993), o conceito de território de Ratzel é unidimensional, pois o
poder do Estado é tratado como algo evidente, que não precisa de explicação. Em
contraponto, o autor propõe uma geografia das relações de poder, que torne “inteligíveis
não apenas as formas investidas de poder, mas as relações que determinam as
formas”(RAFFESTIN,1993, p.29). Analisando atores, intenções e estratégias, que
constituem as relações, mas normalmente são reduzidos pelo Estado a formas uniformes
e não problemáticas, o poder deixa de ser algo evidente e passa a ser visto como
imanente às relações e além disso, multidimensional.
Essa redefinição do sentido do território, a partir de uma mudança de foco, das
formas fixas para as relações e fluxos de poder, não torna irrelevante a base material das
subjetividades e das territorialidades. Pelo contrário, ela apenas reelabora as funções dos
novos sujeitos e suas múltiplas práticas territoriais, no sentido de valorizar a
contribuição de cada um deles na construção do território. O mesmo espaço urbano que
se torna mercadoria para os empreendedores do Vetor Norte e da Prefeitura é objeto de
disputa por quem deseja preservar a mata do Isidoro e de negociação, dentro da própria
estrutura estatal, entre secretarias, entre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário,
entre os representantes do entorno e o quilombo. As diferentes dimensões do território,
funcionais, econômicas, políticas e simbólicas, são colocadas em jogo como processos
inacabados e necessariamente passíveis do controle social e democrático. E como o
quilombo reaparece no meio desse contexto regulação e gestão do espaço da cidade?
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Certamente, não da forma passiva como projetava a visão conciliatória do Poder
Público, explicitada diversas vezes quando ele apontava a sua intenção de “proteger” o
quilombo. Além disso, a visão essencializada da territorialidade étnica oferece apenas
enganos e ingenuidades à compreensão de como a dimensão territorial participa das
dinâmicas identitárias. A autonomia dos territórios étnicos é um processo, a ser
conquistado em cada contexto específico em que os sujeitos se colocam, sendo o de
Mangueiras apenas um deles.
É a partir do conflito entre o território quilombola e o urbano que o processo de
territorialização se desloca do seu aspecto impositivo e centrado na figura do Estado.
Afinal, quando os quilombolas representam a si mesmos como não pertencentes à
realidade a qual precisam se adequar, ou seja, à realidade urbana, eles assumem a
autonomia nas relações que os constituem como sujeitos urbanos e transformam essas
mesmas relações e o seu contexto. Negar a sua condição urbana ou redefinir a maneira
como essa condição é imposta possibilita a revisão dos estatutos que definem o mundo e
suas divisões – o fato, por exemplo, de que o urbano é a negação do rural, de que ambos
definem realidades estanques, incomunicáveis.
Por isso, para além de pensar nas condições das transformações que o território
quilombola promove no território da cidade, é preciso refletir sobre o papel que o
urbano tem na territorialidade de Mangueiras e como ele vem sendo reapropriado pelo
grupo, no sentido de tornar concretas as suas práticas territoriais.

4.2 A cidade no quilombo
4.2.1 Um quilombo descaracterizado?

Ao longo da pesquisa, um dos aspectos que mais me chamava a atenção era o a
reação dos diversos atores à afirmação – o quilombo de Mangueiras é urbano, ele
pertence à cidade.
Quem poderia validar essa afirmação? – perguntavam alguns quilombolas, ao
que retrucavam que foi a cidade que invadiu o quilombo, e não o contrário. A cidade os
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teria invadido em diversos aspectos, não apenas espaciais, pois teria criado
impedimentos e necessidades que antes inexistiam, impondo novas dinâmicas do grupo
e seu entorno e criando uma dependência excessiva da estrutura urbana. Ao mesmo
tempo, vários relatos apontavam o problema da “descaracterização” inevitável que o
grupo acabava sofrendo, em decorrência da expansão das fronteiras urbanas.
A “descaracterização”, promovida pela excessiva urbanização da realidade rural
dos quilombos, seria mesmo um problema para os quilombos urbanos, conforme
apontaram alguns parceiros de Mangueiras e gestores públicos? Os argumentos
levantados eram de que os quilombos rurais teriam melhores condições de manter sua
cultura e modos de vida, por supostamente, sofrerem menos influências de fora,
sobretudo dos padrões de vida da cidade, os quais seriam mais flexíveis e dinâmicos.
Por outro lado, os quilombos urbanos, teriam mais acesso à informação e serviços que
facilitariam a organização do grupo, de acordo com a análise dos representantes do
CEDEFES e da SEDESE.
Para os quilombolas de Mangueiras, o pertencimento à cidade é marcado no fato
de que, todos os dias, os adultos saem para o trabalho nas diversas regiões da cidade,
enquanto as crianças estão nas escolas do bairro ao lado, o abastecimento da casas com
produtos de consumo é também realizado nos comércios dos bairros vizinhos e os
demais serviços de que os moradores de Mangueiras se utilizam são promovidos pela
Regional Norte, como atendimento de saúde e assistência social. Contudo, embora os
mangueirenses estejam integrados à cidade nos diversos aspectos da vida, quando
chegam às suas casas, reúnem-se e compartilham suas próprias experiências, estão do
lado de lá, no espaço em que a cidade ainda não os invade. Quando se defendem de
serem reduzidos à categoria urbana, contestam a expectativa de que a cidade os assimile
completamente, a ponto de não conseguirem mais transitar entre o lado de dentro e o de
fora.
A experiência de outros quilombos urbanos no Brasil traz semelhanças e
diferenças significativas para a nossa análise. Na cidade de Porto Alegre, no sul do
Brasil, as primeiras comunidades quilombolas urbanas foram reconhecidas, alcançando
o número atual de cinco, cada uma em uma fase de demarcação e titulação territorial. O
processo político desses grupos já foi objeto de diversos estudos, sobretudo os
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quilombos Família Silva e Areal (CARVALHO, 2006; MARQUES, 2006). No caso
desses dois, trata-se de comunidades localizadas em regiões valorizadas da cidade, áreas
reconhecidamente nobres, onde sofrem expressiva pressão imobiliária do entorno e o
preconceito racial dos habitantes dos bairros. Os pesquisadores apontam que a
configuração de um sujeito coletivo quilombola faz parte de um processo maior de luta
por um lugar na cidade, não apenas espacial, mas também simbólico.
O caráter fragmentado e segregador da cidade acarretaria dinâmicas locais de
territorialização, ligadas à luta pela sobrevivência a partir de vínculos de solidariedade e
sociabilidade que não foram intermediadas pelas estruturas oficiais. Assim, o quilombo
aparece como parte de um movimento político de reapropriação da cidade, por quem
teve negado o seu direito à ela, e a cultura negra entraria nesse cenário com um fator de
integração e mobilização dos grupos, além de ter um papel estratégico na disputa por
esses espaços pleiteados.
No mesmo sentido, os mangueirenses têm a todo tempo se reapropriado da sua
cultura, dos seus saberes, da sua história e do seu modo de vida como parte de um
contexto de segregação urbana. Se antes esses elementos indicavam os estigmas a que
estavam submetidos, por não pertencerem nem mesmo à massa empobrecida da cidade,
a apropriação da identidade étnica inverte o valor desses estigmas e aprofunda a relação
que o grupo passa a ter com eles.
O estudo dos grupos étnicos e a compreensão do caráter organizacional deles
indica, como já foi esclarecido, que os traços culturais não “aprisionam” as identidades
e tampouco são prévios à diferenciação étnica. Afinal, são as relações interétnicas,
produzidas a partir das divisões que os grupos organizam, que dão forma, conteúdo e
valor às diferenças visíveis, aos traços culturais relevantes (BARTH, 1998). No mesmo
sentido escreve Cunha (2010, p. 259): “A cultura não seria, nessa visão, um conjunto de
traços dados e sim a possibilidade de gerá-los em sistemas perpetuamente cambiantes”.
A análise sobre os quilombos urbanos em Porto Alegre e também sobre
Mangueiras permite verificar que há uma série de diferenças entre os grupos em termos
de conteúdo mobilizado para justificar o vínculo identitário. O quilombo Areal, por
exemplo, localiza-se numa região central na cidade, ao longo de uma rua que, para eles,
é uma avenida. O fato de estarem no seio da cidade e pertencerem a ela, mas
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mobilizarem esse pertencimento pelo vínculo ancestral que têm à avenida, mantido por
várias gerações e revivido por pessoas das mais diversas origens, cria o vínculo
identitário entre os participantes (MARQUES, 2006). Já no caso de Mangueiras, as
relações com o tecido urbano são outras, muito mais marcadas pela negação do
pertencimento à cidade. A descaracterização seria um fenômeno ao qual Mangueiras
estaria mais vulnerável, pelo fato de ter se mantido até agora isolado da cidade ocupada
e loteada oficialmente? Ela seria um problema para quilombos menos urbanos do que
outros?
Entendo que, mais uma vez, são os contextos e as relações que atribuem sentido
e relevância aos fenômenos. Quando os parceiros de Mangueiras revelam essa
preocupação de que o fenômeno urbano desconstrua os vínculos que reúnem os grupos
étnicos, isso pode indicar que as comunidades tenham dificuldades em sustentar sua
organização e sociabilidade frente aos processos que a urbanização impõe. A migração,
por exemplo, no contexto das comunidades rurais, fragiliza enormemente a capacidade
delas de manterem vínculos mais permanentes com as terras, pois as famílias passam a
trabalhar fora do território que antes era fonte de sustento (SANTOS; CAMARGO,
2007). No caso de Mangueiras, que se sente invadido pela cidade, esse tipo de relação
pode também indicar o sentimento de frustração pelas mudanças que são impostas aos
moradores no seu cotidiano, ou mesmo aquelas que eles mesmos optam por promover.
Em todos os casos, não é a mudança em si que carrega a desarticulação de uma
identidade étnica. Conforme explicam Poutignat e Streiff-Fenart (1998), a partir da
noção de etnicidade de Barth e com base em outros exemplos, as transformações
culturais muitas vezes favorecem a solidariedade do grupo étnico e por isso
condicionam a continuidade das fronteiras étnicas. Assim, o fato de um quilombo ser
mais ou menos “urbanizado” do que outro não determina a manutenção ou não do
vínculo entre os seus participantes; tudo depende do contexto dessas mudanças e de
como, em termos de práticas, estratégias e decisões tomadas pelos participantes, a
mudança afetará a manutenção ou mesmo a construção das fronteiras étnicas, no sentido
que já apontavam Gluckman (2010) e Leach (1996), em relação às mudanças estruturais
nas sociedades inseridas no contexto do colonialismo. As mudanças podem ser o
artefato principal da manutenção de uma fronteira étnica, desde que elas sejam
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significativas para os sujeitos que as promovem ou que se apropriam delas, sendo tais
sujeitos os próprios atores étnicos.
Mesmo a origem comum, considerada um traço importante das identidades
quilombolas, não é simplesmente um fato da realidade. Os grupos étnicos adaptam a sua
dinâmica de entrada e saída de membros aos critérios que eles mesmos definem como
fundamentais o compartilhamento dessa origem comum (POUTIGNAT; STREIFFFENART, 1998). O caso de Maurício, atual presidente da associação, exemplifica bem
essa questão. Maurício nasceu, segundo ele, em outra linhagem quilombola, vinda de
Santa Luzia. Ao conhecer Ivone, sua antiga esposa, e se aproximar da sua família, ele
acabou se envolvendo “de corpo e alma” com a comunidade e não quis mais sair de lá.
O vínculo se manteve mesmo após a separação de Maurício e Ivone, que fez com que
ele se ausentasse de Mangueiras por algum tempo, tendo voltado mais tarde. Isso tudo
ocorreu antes da fundação da associação, da qual Maurício faz parte como membro
fundador. Uma situação mais tensa ocorre em relação a quem já saiu do quilombo ou
entrou após a fundação da associação. Não tive dados para responder a visão de cada
um deles sobre qual critério seria mais válido para distinguir quilombolas de não
quilombolas entre os que vivem na comunidade. Contudo, a participação nas reuniões
internas inclui todos os moradores, ainda que alguns possam ser mais questionados
quanto à capacidade de falarem em nome do quilombo.
Para Mangueiras, as mudanças que ocorreram nos últimos anos, ao inserirem o
grupo no contexto de relações com o entorno, a cidade, grupos e movimentos sociais, o
Poder Público, foram fundamentais para a construção do significado de ser quilombola,
tanto para os mangueirenses quanto para seus interlocutores e parceiros. Mas esse
significado não é unívoco e tampouco pode ser deslocado das relações que o constituem
– tanto aquelas internas, ligadas às disputas que ocorrem em Mangueiras pelo lugar de
melhor representatividade do grupo, quanto as externas, marcadas pelo confronto das
lideranças quilombolas e os diversos sujeitos não quilombolas. Nesse sentido, mesmo
que as mudanças venham de fora e impliquem transformações nos hábitos e práticas
tradicionais do quilombo, elas podem inaugurar novos critérios para a definição do
espaço do “nós quilombolas” e dos “outros”. Essa redefinição ocorre tanto no momento
em que os quilombolas se reúnem para determinar a mudança do estatuto de sua
associação, quanto no estabelecimento dos usos do território que serão autorizados pela
	
  
147	
  
	
  

	
  

148	
  

lei da ADE, na discussão sobre o plano de ATER para o quilombo, na contestação do
projeto da Granja Werneck. Esses são apenas alguns momentos, mas eles não se
concluem, são também dinâmicos e processuais.
Tal contexto, o qual procurei mapear, é o que traça as possibilidades de
construção e manutenção das fronteiras étnicas a partir do não pertencimento à cidade, e
não um vínculo naturalizado do grupo com a sua origem não urbana. Nas relações do
quilombo e a sociedade circundante, as características que o grupo deseja manter vão
sendo acionadas e defendidas como sendo os traços mais relevantes, tais como os
aspectos rústicos das habitações, a não pavimentação das ruas, o contato direto com a
natureza, os conhecimentos sobre o cultivo de plantas medicinais, a prática de criação
de animais, o candomblé. Esses traços denotam o desejo de não se conformarem à
cidade, embora eles efetivamente estejam inseridos nela. A relação de oposição é assim
constitutiva da fronteira que Mangueiras aciona ao se relacionar com os outros, ao dizer
que foram invadidos pela cidade, que sobreviveram à margem do que esta poderia lhes
oferecer e portanto pleiteiam o reconhecimento de sua própria territorialidade. Uma vez
que o território de Mangueiras seja demarcado e titulado à comunidade, dentro de um
novo contexto, os traços mais relevantes podem mudar de lugar, a comunidade pode
optar por se “urbanizar”, sem que isso comprometa a sua organização étnica. Isto
considerando a autonomia do grupo para decidir sobre o seu destino.
Mas será que o cenário atual de Mangueiras aponta para a garantia dessa
autonomia? Ou, uma vez oficializada a identidade étnica com o seu estatuto normativo,
a tendência é que essa identidade de resistência se torne cada dia mais heterônoma?
É interessante retornar às categorias identitárias propostas por Castells (2001),
atribuindo à identidade étnica diferentes sentidos e funções. Enquanto identidade de
resistência, o quilombo é eminentemente contrastivo na relação com os demais, os
quilombolas acionam seus valores comuns, suas memórias e trajetórias de vida
compartilhadas. A identidade de resistência é a que remete a uma ideia de conteúdo, a
uma estratégia de quase “substancializar” o significado dessa identidade. Ao mesmo
tempo, a identidade legitimadora é mais problemática, fragmentada. Ao passo que ela
divide o quilombo entre grupos políticos na disputa pela representação da identidade no
plano associativo e político, na medida em que ela demanda processos de oficialização,
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a identidade legitimadora se submete à ação de uma série de outros atores, que entrarão
também na disputa pela sua definição e normatização. Uma identidade de projeto,
aquela que possibilita ao grupo efetivamente atuar como uma coletividade etnicamente
organizada, deve, então, intermediar ou equilibrar as forças que advêm dos diferentes
processos que, de dentro e de fora do grupo, atuam na atribuição de sentidos à
identidade.
Assim, a caracterização ou a descaracterização do quilombo de Mangueiras
devem ser avaliadas a partir do processo de construção da autonomia do grupo, nunca
fora dele. Uma autonomia que não significa isolamento, mas relação, interação.

4.2.2 Tem um quilombo no meio da cidade
Ao problematizar sobre o (não) pertencimento de Mangueiras à cidade, não
tenho o objetivo de definir essa questão a partir de uma divisão prévia entre quilombos
urbanos e rurais. Aliás, não encontrei qualquer indício de que tal divisão fosse
necessária para compreender a formação identitária dos quilombos, pois ela mesma tem
colocado em xeque a dicotomia – rural/urbano – ou pelo menos os termos como essa
dicotomia deva ser compreendida e servir de base para a novas práticas de
territorialização étnicas.
Contudo, constatei a necessidade de complexificar a categoria “quilombo
urbano”, não apenas devido à carência de estudos etnológicos das comunidades urbanas,
mas, sobretudo, por observar a relevância dessa reflexão no contexto interétnico e
conflitivo específico de Mangueiras. Uma identidade não se forma no vazio e tampouco
um território étnico. E as relações que apareciam como as mais significativas para o
grupo não se definiam apenas pelos sujeitos delas e pela maneira como agiam, mas pela
posição que ocupavam nas estruturas mais amplas e nos processos de disputa pelo
poder, no contexto urbano e fora dele. Nesse sentido, além do quilombo, nenhum outro
sujeito poderia ser tomado isoladamente, representante do Estado ou não.
O processo de institucionalização e regulamentação do território de Mangueiras
no espaço da cidade de Belo Horizonte envolve uma disputa na qual a Prefeitura e o
empreendedor da Granja Werneck assumem uma perspectiva que exclui o quilombo de
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uma disputa real pela cidade e por novos parâmetros de ocupá-la e ordená-la.
Reconhecer a etnicidade no contexto urbano significaria para eles unicamente uma
mudança de status de sua população, a qual passaria da condição de um público
genérico para a de um público específico, junto às demais minorias reconhecidas que
passam a ser tuteladas diferencialmente pela situação de inferiorização histórica. Nesse
sentido, mantêm uma visão patrimonialista – o território seria um patrimônio a ser
titulado à comunidade, uma parcela do espaço urbano a ser concedida ao grupo – e
paternalista – o quilombo deve ser “protegido” ou “preservado”, enquanto a sua
população é tutelada por meio dos programas sociais. Excluem-se desse esquema as
dimensões territorial e política das transformações que o quilombo protagoniza. Isso
explica porque o grupo foi desconsiderado no processo de construção de um plano de
ocupação da região e apareceu unicamente como beneficiário das condicionantes de
impacto. Aliás, explica também porque todo o entorno do quilombo sofre o mesmo
processo de exclusão.
Mas, se os sujeitos que interferem decisivamente na regulação do território de
Mangueiras adotam essa visão, quais são as perspectivas para a conquista de uma
efetiva autonomia quilombola, que envolva não apenas a participação na elaboração de
normas, mas a adoção de múltiplas práticas territoriais no espaço que será conquistado,
a sua auto-representação perante os vizinhos e toda a sociedade envolvente, as
trajetórias subjetivas de cada quilombola, seja ele “de cima”, “de baixo” ou de qualquer
origem que lhe seja significativa?
Entendo que a resposta a essa questão, além de ser fundamental, passa pela
reelaboração da relação que o grupo mantém com a cidade, o que não pode ser visto
como um processo unidirecional ou uniforme. Ao mesmo tempo, a condição para que
essa reelaboração ocorra é que o grupo não ceda à pressão de isolar-se de seu contexto,
aguardando que o Estado lhe garanta os direitos e políticas públicas de forma tutelar. A
dinâmica interétnica demanda uma participação ativa do quilombo na imposição dos
parâmetros a serem adotados pelos outros ao se relacionarem ao grupo, a ocupação de
lugares de conflito, de contraste, de divergência. Não basta uma auto-representação
positiva, é preciso que o grupo modifique também a maneira como os outros o
representam e nesse sentido, a maneira como eles percebem o mundo. Para isso, o
quilombo não pode dispensar o apoio de parceiros, outros quilombos e das redes que
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estes formam, não porque sejam incapazes de representar a si mesmos, mas para que
possam atuar local e globalmente, expandindo as suas experiências na articulação com
as demais forças sociais de que necessitam para alcançar suas conquistas.
Ao mesmo tempo, esse voltar-se para fora requer também um voltar-se para
dentro; transformar as relações com os outros exige também repensar a sua origem, a
sua identidade e o seu destino. Este é um momento crucial para Mangueiras e não é à
toa que o grupo ultimamente tenha se voltado tanto para dentro, talvez desmobilizado,
muitas vezes rejeitando o contato e a produção de novas expectativas, a fim de decidir
exatamente qual é o lugar que querem ocupar. Em contrapartida, é preciso que todos os
atores e instituições realizem o mesmo esforço, para que estejam preparados às
mudanças que o sujeito étnico traz às dinâmicas políticas que até então o desconheciam.
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CONCLUSÃO

Propus-me ao início da pesquisa compreender a formação identitária do
quilombo de Mangueiras, um grupo étnico situado na cidade de Belo Horizonte, na luta
pela efetivação de seus direitos étnico-territoriais, a partir do contexto das relações,
conflituosas ou não, que ele vem travando com os demais sujeitos que participam da
institucionalização dos seus direitos e da execução de políticas públicas específicas.
Pelas circunstâncias da minha inserção do grupo, o trabalho etnográfico foi feito
em boa parte do lado de fora da comunidade, nos espaços das relações diversas, onde o
grupo se fazia ou não presente, no intuito de responder tanto ao meu problema de
pesquisa quanto às inquietações que o quilombo apresentava sobre a falta de respostas e
soluções por parte dos outros atores à sua volta, em relação às inúmeras expectativas
geradas no grupo desde o auto-reconhecimento como comunidade remanescente de
quilombo.
O convívio com o quilombo demonstrou que, por se tratar de um grupo
relativamente pequeno (22 famílias) e em permanente transição – mesmo mantendo-se
dois troncos familiares apenas – ocupando uma área reduzida em relação ao conjunto de
terras pleiteadas no processo demarcação territorial, há algumas tensões internas que,
embora dificultem a tomada de decisões uniformes pelo grupo no espaço deliberativo da
associação, demonstram a complexidade e o caráter processual da organização étnica.
Trata-se, portanto de uma coletividade em permanente formação, onde a identidade de
resistência que os manteve unidos e dispostos a reelaborar os estigmas que
historicamente sofreram, dando-lhes um valor positivo, está em permanente tensão com
a identidade legitimadora, instituída por mecanismos oficiais controlados pelo Estado e,
dessa forma, normatizadora. Exatamente no intuito de explorar essas tensões entre o
passado e o futuro da comunidade, a partir das relações que eles mantêm com sujeitos
que participam da passagem da invisibilidade para o reconhecimento e legitimação
social do grupo, é que eu propus um mapeamento das relações atuais do quilombo,
orientadas sobretudo pelo seu processo de territorialização.
Da dinâmica interétnica que esse mapeamento permitiu apreender, revelou-se
como um ponto central a inserção do quilombo no contexto urbano, levando-me ao
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problema original que eu elaborara antes mesmo do início da pesquisa – investigar o
possível conflito existente entre o quilombo e os empreendedores das grandes obras de
expansão urbana na região do Isidoro e em toda a região norte da cidade, onde o
quilombo se encontra. Na verdade, o conflito não apareceria da maneira como eu havia
imaginado inicialmente, ele se mostrou mais complexo, pois envolvia as formas do
quilombo se relacionar na e com a cidade, e ainda as mudanças que essas formas
estavam sofrendo, no contexto das transformações urbanas em curso. Dentre os
problemas apontados por vários atores, destacavam-se a “invasão” da cidade que
Mangueiras vem sofrendo nos últimos anos e a consequente “descaracterização” de seu
modo de vida e inserção na sociedade. Trabalhei com essas duas noções enquanto
categorias que somente fazem sentido quando tomadas dentro do processo
organizacional de Mangueiras, como categorias significativas na mobilização de suas
fronteiras étnicas, nas circunstâncias em que o grupo se encontra, a partir desse contexto
e das situações dele advindas.
Mas, para além da realidade tratada nessa pesquisa, muitas outras certamente
trarão desafios parecidos à efetivação dos direitos étnicos nas diversas regiões do país,
dado que a conquista de tais direitos se dá em contextos de grande desigualdade de
poder, em que geralmente as diferenças étnicas assumem aquele mesmo lugar que o
olhar “colonizador” lhe atribuía. A cidade é um cenário representativo dessa realidade e
da maneira como o processo de urbanização permanece ocultando as múltiplas
concepções de vida e formas de se relacionar e se apropriar dos espaços. Assim, mesmo
quando o urbano se recria sob imagens de valorização da natureza e das diferenças
culturais, estas servem apenas como novas mercadorias que renovam os padrões de
produtividade urbana capitalista segundo ditames do mercado globalizado e também os
mecanismos perversos de distribuição da riqueza e da pobreza. A aparente valorização
da natureza oculta os conflitos e injustiças ambientais decorrentes da produção
capitalista das cidades e acaba marginalizando politicamente aqueles que estabelecem
vínculos mais próximos e sustentáveis com o ambiente em que vivem, pois eles são
tratados como não sujeitos e meros degradadores da “natureza intocada”. Mangueiras
participa, portanto, desse processo de desocultamento de conflitos e de visões
homogêneas sobre a realidade, consciente de que ao polemizar e politizar divisões
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estanques como urbano e rural, ele contribui para sua própria formação como sujeito
político autônomo, capaz de dizer por si mesmo o que quer e qual é o seu destino.
A metáfora extraída do poema de Carlos Drummond de Andrade, “No meio da
cidade tinha um quilombo, tem um quilombo no meio da cidade” propõe que pensemos
a construção da identidade étnica de Mangueiras não de forma isolada, de maneira a
naturalizar a territorialidade do grupo ou reduzi-lo à condição de uma população
especialmente tutelada pelo Poder Público, mas de maneira a repensar a construção do
próprio território urbano, dos processos e identidades que lhe dão forma. Isto porque um
território étnico só o é na condição em que propicie a autonomia de sua coletividade e
não há autonomia se a garantia de direitos étnicos não envolver transformações nas
estruturas de poder e consequentemente, na forma como o poder estrutura o nosso
mundo.
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