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RESUMO 

 

 

 

Uma abordagem calcada na percepção da categoria lugar, a partir do lugar de fala dos 

integrantes da comunidade quilombola Buriti do Meio permitiu uma relativa compreensão da 

mesma. O presente estudo teve como objetivo geral discutir as percepções tanto materiais 

quanto simbólicas que integrantes da comunidade tradicional de Buriti do Meio têm acerca 

dos seus lugares. Constituem os objetivos específicos: apreender os relatos acerca dos 

processos socioespaciais vividos pelos moradores de Buriti do Meio; observar as práticas 

espaciais, as celebrações religiosas e ações do cotidiano dos sujeitos e suas posições distintas; 

entender as formas de expressão do grupo, manifestadas em contextos distintos, nas quais 

enunciam mensagens simbólicas sobre os lugares e observar os processos espaciais vividos no 

lugar e suas relações em diferentes escalas. Propomos neste trabalho fazer uso da metodologia 

de estudo de caso enquanto uma modalidade de pesquisa qualitativa que possui diferentes 

abordagens e aplicações acadêmicas. A abordagem escolhida foi aquela em que privilegia a 

seleção delimitada do objeto de estudo, voltando-se para o interesse do pesquisador em casos 

definidos e considerados como particulares. O trabalho deu ênfase aos dados descritivos e à 

pesquisa bibliográfica, fazendo uso de entrevistas abertas para analisar a realidade social de 

forma complexa e contextualizada para investigar os discursos e rituais enunciados nos mais 

variados tempos e espaços sobre/do/no lugar. De acordo com os relatos de dona das Neves, os 

seus lugares extrapolam os limites do território quilombola e aciona os costumes ligados ao 

continente africano. Identificamos as categorias lugar, território e territorialidade, estando 

ligadas à categoria identidade étnica, que perpassa por critérios culturais de autodefinição, 

diferenciação e contraste.  
 

 

Palavras-Chave: Buriti do Meio; Lugar; Remanescentes de quilombos; Territorialidades.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

An approach based on the perception of the place category, from the place of speech of the 

members of the quilombola community Buriti do Meio allowed a relative understanding of it. 

The present study had as general objective to discuss the perceptions both material and 

symbolic that members of the traditional Buriti do Meio community have about their places. 

It is the specific objectives: to apprehend the reports about the socio-spatial processes lived by 

the inhabitants of Buriti do Meio; to observe the space practices, the religious celebrations and 

actions of the daily life of the subjects and their different positions; to understand the forms of 

expression of the group, manifested in distinct contexts, in which they enunciate symbolic 

messages about the places and observe the spatial processes lived in place and their 

relationships at different scales. We propose in this work to make use of the methodology of 

case study as a qualitative research modality that has different approaches and academic 

applications. The chosen approach was the one in which it privileges the delimited selection 

of the object of study, turning to the researcher's interest in defined cases and considered as 

particular. The work emphasized descriptive data and bibliographical research, making use of 

open interviews to analyze the social reality in a complex and contextualized way to 

investigate the speeches and rituals enunciated in the most varied times and spaces on / in / in 

place. According to the reports of Dona das Neves, her places exceed the limits of the 

quilombola territory, especially when she shows a special affection with the people of the 

farm Funda Passage and it activates the customs connected to the African continent. We 

identify the categories of place, territory and territoriality, being linked to the category of 

ethnic identity, which crosses cultural criteria of self-definition, differentiation and contrast. 

 

 

Keywords: Buriti do Meio; Place; Remnants of quilombos; Territorialities. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A região Norte de Minas Gerais é ocupada por uma variedade de comunidades 

tradicionais que possuem modos de vida distintos e condições materiais e simbólicas próprias, 

estando em constante processo de interação e de diferenciação entre si e em relação a outros 

setores da sociedade regional.  

A definição de cultura tradicional proposta por Diegues (2000) é pertinente para 

o entendimento acerca das comunidades tradicionais. São grupos que reproduziram 

socialmente os seus modos de vida na inter-relação com a natureza e na interdependência de 

seus ciclos, uma vez que desenvolveram maneiras específicas de manejo dos recursos 

ambientais, cuja finalidade vai além da obtenção de lucro. O autor desta que o Estado1 

nacional reconhece a existência de uma pluralidade étnica no conjunto da sociedade brasileira. 

Segundo Diegues e Arruda (2001), as sociedades tradicionais são grupos culturais 

distintos que produzem e reproduzem social e historicamente suas formas e estilos de vida, 

por meio da cooperação entre os membros e a partir de relações específicas com a natureza. 

Tratam-se tanto de povos indígenas como de segmentos da população nacional.    

 De acordo com o Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, pelo Artigo 3º, §1º, 

povos tradicionais2 e comunidades tradicionais são definidos como: 

I – Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e 

que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização 

social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição 

para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 

utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela 

tradição (BRASIL, 2007). 

 

Conforme Brandão (2012), de diferentes formas, as comunidades tradicionais 

estão em constante relação, contatos e câmbios com as sociedades regionais3. As 

                                                           
1 Portaria IBAMA nº 22 de 10 de Fevereiro de 1992, criou o Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado 

das Populações Tradicionais – CNTP. A lei nº 10.678 de 23 de Maio de 2003, criou a Secretaria Especial de 

Políticas da Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. A Comissão de Desenvolvimento 

Sustentável das Comunidades Tradicionais é criada por decreto em 27 de dezembro de 2004, que é reeditado 

em 2005 com o nº 10.048. Em 7 fevereiro de 2007 surge o Decreto 6.040 que institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 
2 De acordo com Pereira e Diegues (2010), há diferenças conceituais e jurídicas entre populações tradicionais e 

povos indígenas. Estes possuem a propriedade dos territórios reconhecidos através da historicidade de sua 

ocupação e possuem línguas distintas em relação à língua oficial. Por outro lado, as populações tradicionais, 

com exceção dos quilombolas, estão ainda em processo de reconhecimento territorial.  
3 “Temos usado com frequência expressões como sociedade (ou comunidade) regional, nacional e/ou complexa. 

Tais expressões surgem, sobretudo na antropologia, vindas da floresta para a cidade e do índio para o branco, 

ou o mestiço. São termos que pretendem situar territórios, lugares e modos de vida de quem não é, ou já não é 

mais propriamente indígena” (BRANDÃO, 2012, p. 368, grifo do autor). 



16 
 

comunidades tradicionais são quilombolas, vazanteiras, ribeirinhas, geraizeiras, veredeiras, 

catingueiras, entre outras. 

Ainda de acordo com o referido autor: 

[...] comunidade tradicional constitui-se como um grupo social local que 

desenvolve a) dinâmicas temporais de vinculação a um espaço físico que se 

torna território coletivo pela transformação da natureza por meio do trabalho 

de seus fundadores que nele se instalaram; b) um saber peculiar, resultante 

das múltiplas formas de relações integradas à natureza, constituído por 

conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição ou 

pela interface com as dinâmicas da sociedade envolvente; c) uma relativa 

autonomia para a reprodução de seus membros e da coletividade como uma 

totalidade social articulada com o ‘mundo de fora’, ainda que quase 

invisíveis; d) o reconhecimento de si como uma comunidade presente 

herdeira de nomes, tradições, lugares socializados, direitos de posse e 

proveito de um território ancestral; e) a atualização pela memória da 

historicidade de lutas e de resistências no passado e no presente para 

permanecerem no território ancestral; f) a existência da vida em um território 

cercado e/ou ameaçado; g) estratégias atuais de acesso a direitos, a mercados 

de bens menos periféricos e à conservação ambiental (BRANDÃO, 2012, p. 

379, grifo do autor).  

  

Também Costa Filho (2013), as comunidades tradicionais são grupos culturais 

que se identificam e são identificados como distintos tanto entre si quanto das sociedades 

regionais. Além disso, estabelecem relações específicas com seus territórios, como espaços 

tradicionalmente ocupados, que imprimem sentimentos identitários, produzem 

territorialidades e reproduzem modos de criar, fazer, viver e ser diferenciados. 

A partir do referido autor, as comunidades tradicionais possuem formas 

específicas de organização social, estão intimamente ligadas a um ambiente natural, dão 

devida importância aos vínculos familiares, fazem uso de formas de expressão e classificação 

próprias. Essas existem em contraste com outras coletividades, ou seja, não devem ser 

entendidas no isolamento, mas sim em contato com outros grupos culturais e com a sociedade 

em geral. Também não são fechadas, estão em constante processo de atualização, 

incorporação e empréstimo de elementos culturais de outras sociedades. 

Os remanescentes das comunidades dos quilombos são comunidades tradicionais, 

que são amparados pelos artigos 68, 215 e 216 da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, assegurando-lhes direitos e responsabilizando o Estado nacional a emissão e 

aplicação dos mesmos. No artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – 

ADCT –, garante o direito à propriedade de suas terras, enquanto territórios tradicionalmente 

ocupados por grupos étnicos, ou seja: “aos Remanescentes das Comunidades dos Quilombos 
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que estejam ocupando suas terras é reconhecida à propriedade definitiva, devendo o Estado 

emitir-lhes os títulos respectivos” (BRASIL, 1988).    

O Decreto n.º 4.887, de 20 de novembro de 2003, determina o processo de 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 

tradicionalmente habitadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, de que refere 

o art. 68 do ADCT, desta forma: 

[...] 

Art. 2º - Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, 

para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de 

autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações 

territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada 

com a resistência à opressão histórica sofrida.  

 º Para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das׀ §

comunidades dos quilombolas será atestada mediante autodefinição da 

própria comunidade.  

§ 2º São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos 

as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e 

cultural.   

 

Brandão (2012) também argumenta que esses são herdeiros de povoadores, 

antepassados distantes que se instalaram nos espaços físicos, que transformaram os ambientes 

naturais em território, por meio do trabalho duradouro, mediante processo de significação e 

através do enfrentamento com outros sujeitos sociais.  

Desta forma, a concepção de quilombo, a partir da resistência, é definida como 

“uma forma de luta por direitos e não a um passado a ser rememorado” (FIABANI, 2008, p. 

27). De acordo com a definição de Almeida (2002, p. 47), “conceito este datado do período 

colonial e elaborado pelo Conselho Ultramarino em 1740, que descreve como quilombo toda 

habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não 

tenham ranchos levantados e nem achem pilões nele”.  

Os quilombolas apropriam material e simbolicamente do ambiente natural, 

estabelecem regras de gestão dos recursos existentes conforme as suas lógicas e constroem 

lugares humanizados. De diferentes maneiras, podem estar residindo em um território cercado 

e encurralado ou construindo estratégias para acessar seus direitos fundiários.  

Ainda segundo Brandão (2012), essas comunidades quilombolas possuem 

conhecimentos tradicionais específicos, técnicas inovadoras e práticas espaciais transmitidas 

de gerações em gerações, através da tradição oral. Têm uma relativa autonomia em relação às 

sociedades regionais, não obstante, produzirem bens e serviços em pequena escala para o 

mercado local e, ao mesmo tempo, consumirem os produtos das cidades próximas. Esses 
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grupos se autoidentificam como possuidores de modos de vida específicos e são identificados 

pelos outros enquanto sujeitos diferenciados. 

O’Dwyer (2002, p. 18) define os remanescentes de quilombos da seguinte 

maneira: 

Não se trata de grupos estritamente homogêneos e afastados do convívio da 

sociedade, como também não se constituem de grupos rebelados, mas, 

sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram práticas cotidianas de 

resistência na manutenção e reprodução de seus modos de vida 

característicos e na consolidação de um território próprio. 

 

Conforme as definições dos referidos autores, fizemos o estudo na comunidade 

tradicional quilombola de Buriti do Meio, localizada no distrito de Vila do Morro, no 

município de São Francisco, microrregião de Januária e mesorregião do Norte de Minas, em 

Minas Gerais. A partir de relatos dos moradores da comunidade, Buriti do Meio tem 

aproximadamente 190 famílias, com população estimada em mais de 1500 pessoas. O 

artesanato e a agricultura de subsistência são as atividades econômicas mais importantes para 

a comunidade. No tocante à religião, há católicos e evangélicos. Essa comunidade é 

identificada, reconhecida e possui a certificação da Fundação Cultural Palmares, em 2004, 

enquanto remanescentes das comunidades dos quilombos, tendo o direito à propriedade de 

suas terras. Porém, ainda lhes falta o laudo antropológico para garantir o direito à titulação do 

território. 

Estudamos as percepções tanto materiais quanto simbólicas que os remanescentes 

das comunidades do quilombo de Buriti do Meio têm dos lugares nos quais estão inseridos, 

analisando as suas concepções, usos e experiências coletivas vivenciadas nas terras 

tradicionalmente ocupadas por seus ancestrais e entidades da sua cosmologia, com vistas a 

compreendê-los.  

Percebemos que os vínculos culturais ao longo dos anos entre pessoas e lugares e 

entre pessoas e pessoas são imprescindíveis para se compreender os modos de criar lugares e 

pessoas, de fazer objetos, de produzir técnicas, organizar ações, edificar mitos fundadores, 

estar em comunidade, expressar-se ritualmente e de se viver em plenitude. 

A categoria lugar apresenta-se como relevante para este trabalho. Segundo Tuan4 

(1983), essa é definida a partir da perspectiva da experiência, por meio das percepções 

humanas e sentimentos de pertencimento. Também compreende os lugares como segurança e 

                                                           
4 Yi-Fu Tuan é um grande expoente da Geografia Humanística e, sobretudo, estudioso do conceito de lugar. 

Nascido na cidade de Tianjin, localizada na China, contribuiu para colocar a categoria lugar em pé de 

igualdade com as outras categorias geográficas.  
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ligação, através das relações duráveis entre pessoas, espacialidades e temporalidades. Essas 

relações íntimas criam lugares na medida em que se tornam mais intensas e significativas no 

decorrer do tempo. 

Para o referido autor, as noções de tempo e lugar são inseparáveis. As pessoas 

constroem os seus lugares segundo suas sabedorias, valores e práticas espaciais, ao passar por 

vivências e dilemas que demandam longos períodos de tempo no local. Para o autor: “o que 

começa como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos 

melhor e o dotamos de valor” (TUAN, 1983, p. 21). 

De acordo com Tuan (1983), os laços profundos com o espaço criam os lugares. 

Os lugares são inteiramente familiares, marcados por subjetividades, percepções e valorações. 

Desta forma, o lugar possui identidade e estabilidade. A identidade está relacionada à 

personalidade ou espírito do lugar, que envolvem experiências subjetivas, conhecimentos 

detalhados e instituição de raízes. A estabilidade envolve a duração prolongada das pessoas 

nos lugares, a pausa no movimento. Sendo assim: “a curiosidade pelos lugares faz parte de 

uma curiosidade geral sobre as coisas, surge da necessidade de qualificar as experiências, 

adquirem um maior grau de permanência” (TUAN, 1983, p. 33).  

O referido autor compreende os conceitos de espaço e de lugar como 

interdependentes, abordados como elementos do ambiente. O autor destaca que a noção de 

espaço é considero como mais abstrato do que a noção de lugar, sendo condição de liberdade. 

Tendo em vista o que foi dito, pode-se agregar ainda a essa discussão as 

categorias científicas território e territorialidade, uma vez que o território é marcado por 

relações de poder, dominação e apropriação, segundo Raffestin (1993).  

O território possui história e tradição, a partir dos quais os grupos sociais 

constroem a suas vidas e reforçam seus sentimentos de pertencimento. Os territórios são 

criados mediante as distintas maneiras de atribuir sentido aos espaços, pelos diferentes, usos 

sociais e pelo domínio político sobre o ambiente, sendo resultado de formas específicas de 

apropriação. Além disso, a partir de Little (2002), o “território é produto histórico de 

processos sociais e políticos”. 

A territorialidade é elaborada conceitualmente pela relação intrínseca entre 

identidade e território, ao desenvolver identificações, significações, usos, controles, tradições 

sobre/no/do meio biofísico. Também serio o território usado, organizado, estruturado, 

dominado pelos grupos sociais com distintas finalidades, a partir de Little (2002).  

Uma pesquisa somente surge se existe um problema, uma inquietação ou 

questionamento. Vários foram os nossos questionamentos que esta pesquisa busca entender, 
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tais como: quais são os significados do lugar para os quilombolas de Buriti do Meio? Há uma 

relação entre a percepção dos quilombolas e a categoria de análise? Para os mesmos, as 

noções de lugar se confundem com as de território? Os lugares extrapolam os limites do 

território? Estudando os lugares, a partir dos quilombolas, outras categorias são acionadas? 

O presente estudo teve como objetivo geral discutir as percepções tanto materiais 

quanto simbólicas que integrantes da comunidade tradicional de Buriti do Meio, 

remanescentes de quilombo, têm acerca dos seus lugares. Constituem os objetivos específicos, 

primeiro, apreender os relatos acerca dos processos socioespaciais vividos pelos moradores de 

Buriti do Meio, identificando os signos linguísticos que se encontram presentes nos discursos 

dos quilombolas. Enquanto atos de fala e relatos de experiência, esses dizem muito sobre suas 

edificações religiosas, suas experiências espaciais e seus patrimônios culturais que os ligam 

aos lugares. Segundo, observar as práticas espaciais, as celebrações religiosas e ações do 

cotidiano dos sujeitos e suas posições distintas. Terceiro, entender as formas de expressão do 

grupo, manifestadas em contextos distintos, nas quais enunciam mensagens simbólicas sobre 

os lugares. Por fim, observar os processos espaciais vividos no lugar e suas relações em 

diferentes escalas. 

Enquanto justificativa, uma abordagem calcada na percepção da categoria lugar a 

partir do lugar de fala dos integrantes da comunidade quilombola Buriti do Meio permitiu 

uma relativa compreensão da mesma. 

Propomos neste trabalho fazer uso da metodologia de estudo de caso, de acordo 

com suas especificidades. O estudo de caso, a partir de Ventura (2007), é uma modalidade de 

pesquisa qualitativa que possui diferentes abordagens e aplicações acadêmicas. Enquanto 

metodologia, a abordagem escolhida foi aquela em que privilegia a seleção delimitada do 

objeto de estudo, voltando-se para o interesse do pesquisador em casos definidos e 

considerados como particulares.  

Buscamos uma interlocução entre as ciências Antropologia e Geografia para 

compreender os valores e significados atribuídos pelos quilombolas aos lugares, conforme 

critérios nativos, isto é, a pesquisa se desenvolveu a partir dos próprios termos de 

autodeclaração dos quilombolas de Buriti do Meio. 

Nosso trabalho empírico foi realizado na participação do cotidiano da comunidade 

em datas determinadas pelos próprios moradores, em vários dias seguidos e durante as Festas 

da Abolição da Escravatura e do Dia da Consciência Negra, no período de maio a dezembro 

de 2017. 
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Para fazermos a imersão em campo, privilegiamos como técnica de coleta de 

dados a observação direta, a observação participante, a partir dos fazeres, dos dizeres, dos 

gestos, das ações não ditas e posicionamentos dos quilombolas acerca das suas percepções 

dos lugares. Foi desenvolvida uma entrevista intensiva, uma entrevista não estruturada, um 

diálogo aberto e situado contextualmente. Assim, usamos o diário de campo para anotar os 

relatos de vida dos quilombolas, o uso do gravador para registros fidedignos, a máquina 

fotográfica para gravar em forma de imagem os lugares indicados, isto é, ferramentas que 

auxiliam na compreensão das intenções e sentidos dos entrevistados. 

Em relação ao recurso técnico e metodológico da fotografia, Ciavatta (2004) 

afirma que a imagem fotográfica é uma possibilidade de interpretação de parte das relações 

sociais selecionadas, a partir da percepção do sujeito que recorta um pedaço da realidade 

considerada como relevante. A fotografia é uma ferramenta que complementa as informações 

contidas no caderno de campo e os dados registrados pelo gravador em situação de campo. 

Para Koury (2006), a fotografia seria uma realidade refletida, um duplo real. 

Deslocamos para o convívio com essa comunidade, com suas famílias, nos 

espaços de trabalho, lazer e moradia, estando ali em vários contextos distintos. Ao embasar 

também em Geertz (1989), o trabalho de campo se faz em uma aldeia, no ali e no agora, e não 

em um estudo de gabinete distante do local. Esse contato permitiu perceber que o conjunto 

dos membros nos seus lugares formou a “aldeia”. Além disso, identificar qual é o eidos (visão 

de mundo) e o ethos (estilo de vida e aspectos éticos) revelados nas palavras, expressões, 

gestos e práticas rituais dos quilombolas. 

O trabalho deu ênfase aos dados descritivos e à pesquisa bibliográfica, fazendo 

uso de entrevistas abertas para analisar a realidade social de forma complexa e 

contextualizada para investigar os discursos e rituais enunciados nos mais variados tempos e 

espaços sobre/do/no lugar. No tocante à pesquisa bibliográfica, foram feitas as leituras de 

fontes bibliográficas referentes ao assunto proposto para edificar o referencial teórico 

necessário.  

Houve a inclusão das conversas com os diversos membros dessa comunidade e 

com as pessoas que estão envolvidas direta e indiretamente com o lugar, suas práticas e 

celebrações rituais (por exemplo, as festas do Dia da Abolição da Escravatura e da 

Consciência Negra). 

Por meio de andanças e de vivências, buscamos observar in loco qual é a 

concepção de mundo dos quilombolas acerca do seu entorno, bem como qual a relação 

estabelecida entre sentimento e chão, entre pertencimento e reprodução material de existência.  
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Consideramos também as aproximações dessas percepções das comunidades 

tradicionais – lideranças, idosos, adultos e mulheres – com as impressões do pesquisador em 

relação à categoria científica lugar, no devido contexto em questão.  

Foram necessários compreender os lugares, as identidades culturais e as 

territorialidades que se enunciaram, como também os agentes protagonistas e as 

possibilidades para o desenvolvimento social. 

O texto foi redigido da seguinte maneira: quando se tratar de discussões teóricas 

ou interpretações dos relatos dos entrevistados, colocamos na terceira pessoa do singular; ao 

se referir às percepções dos autores ou exposições teóricas e metodológicas, na primeira 

pessoa do plural e, por fim, em fonte itálico, na primeira pessoa do singular, são os 

depoimentos dos sujeitos entrevistados. Em alguns momentos, os depoimentos mais longos 

dos quilombolas estão em forma de fonte itálico e recuados conforme as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – para citações longas.  

A dissertação está estruturada da seguinte maneira: no primeiro capítulo, há 

contextualização da comunidade remanescente de quilombo Buriti do Meio, recorrendo à 

literatura científica e aos relatos dos habitantes do quilombo. Tendo em vista o contexto 

geográfico de Buriti do Meio, foram consideradas, primeiro, as informações contidas nos 

bancos de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE –, segundo, estudos 

feitos por outros autores que discutiram a respectiva comunidade e, por fim, os relatos da 

vivência de dona das Neves e de outros integrantes para compreender quais são os seus 

lugares e também os lugares socialmente compartilhados pelos quilombolas dessa 

comunidade. Foi dada ênfase na discussão teórica da categoria lugar, além de outros 

conceitos. 

O segundo capítulo destacou parte da trajetória de vida de dona das Neves para 

também entender sobre os seus lugares de vida e dos outros lugares dos sujeitos que 

participaram e dividiram as suas experiências com ela. Discutiu-se os conceitos de 

patrimônio, território, religião, festa, cultura, dentre outros. 

No terceiro capítulo também houve a combinação entre teorias e evidências 

empíricas, ao discutir o conceito de identidade a partir do artesanato. Também se discutiu 

atributos culturais relevantes para a comunidade, tais como: o fundador 5Eusébio, Mãe 

d’Água, muro ou cerca de pedra e grupos locais.    

                                                           
5 As palavras em itálico se referem às expressões nativas. 
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O estudo seguiu a perspectiva dialógica proposta por Tedlock (1986), uma vez 

que o diálogo entre os sujeitos em situação de pesquisa constitui-se um fundamento da 

autenticidade metodológica, ao propiciar a compreensão das diferenças entre duas visões de 

mundo que antes do contato encontravam-se distanciados.    

Para o geógrafo Crang (1998, p. 181), “o geógrafo cultural, muitas vezes, 

encontra-se na situação perigosa de estar – ou melhor, mover-se – entre mundos ou visões do 

mundo diferentes. O geógrafo cultural nunca pode ficar do lado de fora de uma cultura”.  
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CAPÍTULO I 

CONTEXTUALIZAÇÃO DE BURITI DO MEIO 

 

 

1.1. Buriti do Meio 

 

Buriti do Meio é uma comunidade rural e remanescente de quilombo, localizada à 

margem direita do Rio São Francisco, no distrito de Vila do Morro, que pertence ao 

município de São Francisco, situada ao norte do estado de Minas Gerais. A comunidade fica 

aproximadamente 40 km da sede municipal, conforme o Mapa 1. 

 

  Mapa 1: Localização da Comunidade Buriti do Meio 

  
  Fonte: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER/MG (2016) 
 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010), o 

município de São Francisco foi fundado em 5 de novembro de 1877 por Domingos do Prado e 

Oliveira, sendo este bandeirante contratado por autoridades locais para combater quadrilhas 

de assaltantes que atuavam nas margens do rio São Francisco. Domingos se instalou no 

povoado de Pedras de Cima, atual São Francisco, para exercer suas funções.  

O referido município está localizado entre as coordenadas 15º56'55" de latitude 

sul e 44º51'52" de longitude oeste, à altitude de 918 metros. Tem área total de 3.308,1 km², 

onde vive uma população estimada de 53.828 habitantes, dos quais 19.624 residem em área 

rural. A densidade populacional é de 16,27 hab./km² (IBGE, 2010).  
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Outros dados demográficos auxiliam na caracterização do município, que 

apresenta 2,6% da população analfabeta e uma taxa de mortalidade infantil média de 17.88 

para 1.000 nascidos vivos. A agropecuária, a piscicultura, o comércio e os serviços são as 

atividades econômicas predominantes. 

Ainda conforme o IBGE (2010), 7,6% da população está ocupada, sendo que o 

salário médio mensal dos trabalhadores formais fica em torno 1,7 salários mínimos. Em 

relação à religião, a maioria é Católica Apostólica Romana. No tocante à cultura, o artesanato 

da comunidade de Buriti do Meio se destaca. 

Segundo Aguiar (2016), a população da comunidade de Buriti do Meio é de 

aproximadamente 1.000 pessoas, distribuída em 300 famílias, que se encontram espalhadas 

em pequenos aglomerados, de forma dispersa e espontânea pelo quilombo, com casas de 

alvenaria, de base de adobe e enchimento. A renda per capita da comunidade é de R$183,25 

por domicílio. O quilombo possui uma escola – Escola Estadual Fazenda Passagem Funda – e 

um Posto de saúde da Família (PSF). Próximo do PSF se localiza a Associação de Moradores 

de Buriti do Meio e a estação digital. 

 

Mosaico de fotos 1: Caminho até Buriti do Meio 

    
 

   
Autor: PIRES, 2017. 
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Mosaico de fotos 2: Chegando em Buriti do Meio 

   
 

    

Autor: PIRES, 2017. 

 

Mosaico de fotos 3: Buriti do Meio 

         
 

            
 

            
Autor: PIRES, 2017. 
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A referida autora acrescenta que em 2004 a comunidade foi reconhecida e 

certificada enquanto remanescente de quilombo, pela Fundação Cultural Palmares (FCP). Na 

região, a comunidade é conhecida pela produção, distribuição e comercialização de cerâmica 

e artesanato de barro6 – que representa um marcador social da diferença7 –, sobretudo, pelo 

papel de destaque das mulheres nas atividades produtivas comunitárias e pelo seu 

protagonismo político, ao reivindicar direitos específicos amparados na Constituição Federal 

de 1988, podendo ser vista enquanto empoderadas. 

De acordo com Aguiar (2016), o Norte de Minas é considerada a região em que há 

mais comunidades remanescentes de quilombos, conforme o Mapa 1. 

Ainda segundo Aguiar (2016), o lugar de moradia está disperso em pequenos 

espaços de terra, acrescentando o terreiro, onde se criam as galinhas para o consumo. Nos 

quintais os moradores plantam feijão de corda, mandioca, milho e capim. Há criação de porco 

para consumo e complementação da renda. Não ocorre a criação de gado no quilombo. O 

dinheiro da aposentadoria e do Programa Bolsa Família (PBF) ajuda no rendimento familiar. 

Rodrigues (2013) ressalta que, para se chegar ao quilombo de Buriti do Meio, 

deve-se deslocar pela rodovia BR-135, onde se observa o predomínio do bioma do cerrado, 

característico das vegetações baixas da região do médio São Francisco, de solos de baixa 

fertilidade e pertencentes à depressão Sanfranciscana. Esta se define pelas planícies que se 

destacam nas margens do rio São Francisco e sopés dos planaltos da Serra do Espinhaço. 

Próxima à comunidade, a vegetação do cerrado está mais conservada, densa e diversificada.  

O bioma cerrado (conforme o Mosaico de fotos 4), predominante nessa área, é 

rico em várias ervas medicinais e frutos alimentícios, tais como: a mangaba, cabeça de nego, 

cagaita, manga, acerola, umbu, coco macaúba, pequi, entre outros. O pequi, por exemplo, faz 

parte das refeições dos moradores da comunidade durante período de safra e também é fonte 

de renda local. As ervas e raízes eram utilizadas como remédio no tratamento e cura de 

enfermidades. Devido ao difícil acesso aos serviços médico-hospitalares, a sabedoria 

tradicional de manipulação das plantas pelos mais velhos era a alternativa para problemas de 

saúde em geral. 

 

 

 

                                                           
6 Categoria do senso comum do Norte de Minas que significa argila.  
7 Segundo Barth (1988), os grupos étnicos elaboram contextualmente sinais diacríticos para se diferenciarem de 

outros grupos e sociedades, estabelecendo fronteiras entre si.  
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Mosaico de fotos 4: Cerrado 

  
 

  
.Autor: PIRES, 2017. 

 

Além de uma diversidade geográfica e ecológica, há uma diversidade cultural e 

étnica nessa região. Buriti do Meio faz parte desse mosaico de diferentes povos e 

comunidades tradicionais que habitam a região nortemineira. Essa comunidade se relaciona 

social e economicamente com os municípios de Luislândia, São Francisco e Brasília de 

Minas, cujas cidades são centros de comércio, de lazer, de prestação de serviços, de consumo 

de bens e de venda dos artesanatos dos quilombolas. Essas cidades garantem um relativo 

acesso aos serviços bancários, comerciais e médicos. 

Ainda segundo Rodrigues (2013), Buriti do Meio pode ser considerado uma 

comunidade remanescente de quilombo devido à existência de um antepassado negro, 

portador do nome de Eusébio Gonçalves, que comprou aproximadamente 363 alqueires de 

terras de uma fazendeira, às quais correspondem atualmente ao seu território8 e parte da 

região do Gorutuba9.  

De acordo com o autor citado, Eusébio foi um escravo que conseguiu fugir das 

senzalas da Bahia e, posteriormente, dos trabalhos das minas em Grão Mogol, por volta do 

século XIX, que se uniu a três companheiros, dando destaque ao senhor Modesto, homem 

branco e rico. Eusébio foi casado com dona Manuela Francisca de Barros, com quem teve sete 

filhos que constituíram família com pessoas da região vizinha. Além disso, muitos dos seus 

                                                           
8  Essa categoria científica será discutida no próximo capítulo. 
9 Segundo o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva – Cedefes (2008), a região do Gorutuba engloba os 

Vales do Rio Gorutuba e o do Rio Verde Grande, configurando-se como uma marcada historicamente pela 

ocupação de negros (2008). 
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descendentes possuem alianças entre si, sobretudo, houve casamentos entre primos. Assim 

sendo, a maioria dos quilombolas dos dias de hoje é descendente de Eusébio. Para Aguiar 

(2016), estima-se que o quilombo tenha entre 200 a 300 anos, período da chegada de Eusébio.  

De acordo com o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva – Cedefes 

(2008), a região localizada à margem direita do rio São Francisco era considerada pelos 

colonizadores como vales propícios a focos de malária. O fato da população de origem 

africana apresentar maior resistência à doença possibilitou aos escravos e outros negros 

povoarem o local sem receio de perseguição. Além disso, encontra-se cercado por fazendas, 

propriedades privadas de pequenas produções agrícolas e laticínio. 

Segundo Costa (2016), Buriti do Meio é uma comunidade dividida religiosamente 

entre grupos de católicos e de evangélicos, estes são pertencentes à Congregação Cristã no 

Brasil. Porém, o evento festivo de 13 de maio, que comemora a Festa da Abolição, reúne 

ambos os grupos. Há também a presença de pessoas das localidades vizinhas, quilombolas de 

outras regiões, participantes de grupos de capoeira, break, Hip Hop e folia; representantes de 

Organizações Não-Governamentais (ONG) e funcionários de órgãos públicos.  

Segundo o referido autor, a festa10 é uma manifestação cultural de caráter político, 

pois são momentos em que comemoram o fim da escravidão e reverenciam os antepassados, 

sendo evidenciadas questões de afirmação da negritude, enunciação da identidade étnica, 

reivindicação de direitos sociais e cobrança da titulação do território.  

Segundo o autor: 

Durante os festejos de 13 de maio, evento realizado para celebrar o fim da 

escravidão e louvar os antepassados consanguíneos desde o fundador da 

comunidade, um grupo de mulheres secundado por um grupo de Folia de 

Reis que toca enquanto elas dançam, performaticamente, rememoram os 

tempos da escravidão, a resistência negra e a afirmação de todos como 

quilombolas (COSTA, 2016, p. 131).   

 

De acordo com nossas observações, dona Maria das Neves (conforme a Figura 5) 

é mulher, negra, quilombola, casada, mãe de sete filhos, artesã, tecelã, parteira, secretária do 

lar, voluntária na igreja católica, conhecedora de plantas, militante, uma das lideranças 

políticas atuantes, tocadora11 de batuque e coordenadora do grupo de dança, da arte e da 

cultura de Buriti do Meio. Ela criou, lidera, promove e divulga a Festa do Dia da Abolição da 

Escravatura. 

 

 

 

                                                           
10 Iremos discutir a festa posteriormente e, sobretudo, o batuque. 
11 As palavras, expressões e frases em itálico correspondem a categorias nativas. 
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Figura 5: Dona das Neves 

 
Fonte: PIRES, 2017. 

 

De acordo com dona das Neves, ela aprendeu um pouco dos conhecimentos dos 

antigos com o seu pai, Teodoro, que era raizeiro – pessoa que domina as funções, os usos e as 

simbologias das ervas, raízes, folhas, flores e plantas em geral do ambiente natural do cerrado 

e exerce a função de enfermeiro e médico no local – e sabia lidar com as garrafadas – mistura 

de raízes para fins medicinais, estéticos, cosméticos e morais. 

Segundo Aguiar (2016), Dona das Neves é uma das mais importantes lideranças 

da comunidade de Buriti do Meio. Ela resgata e reproduz os usos, costumes e tradições da 

comunidade, como, por exemplo, a produção de artesanato, a cantiga de roda, a roda de 

batuque, entre outras, que elevam a autoestima do quilombo.  

De acordo com a autora citada, dona das Neves não é uma liderança isolada, pois 

há um protagonismo político feminino na luta pela garantia de direitos sociais e territoriais 

para os moradores de Buriti do Meio. 

 

 

1.2. Dona Das Neves e sua Família, o Lugar e o Relato da Vivência 

 

Segundo os relatos de dona das Neves (Figura 6), ela nasceu, cresceu e viveu no 

próprio quilombo, morando em dois lugares, sendo a casa dos pais e a casa em que atualmente 

reside com o marido e os filhos. Ela define a sua infância como feliz, alegre e divertida, 

devido ao convívio com muitas pessoas queridas e em razão da vivência em vários lugares 

especiais.  
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Figura 6: Dona das Neves 

 
Fonte: PIRES, 2017. 

 

Para dona das Neves, as pessoas mais importantes eram os pais, os avós, os tios, 

os irmãos, os primos, os amigos, os vizinhos, os padrinhos e os cunhados, que são pessoas 

ligadas ao núcleo familiar ou à vizinhança. Por um lado, quando essas pessoas não estavam 

em sua casa, ela e sua família as visitavam.  Nesses ambientes ela brincava, conversava e se 

sentia amada. Sendo assim, os momentos de lazer eram criados nas relações cotidianas com 

os mais próximos. 

Nas suas palavras: 

Nasci aqui mesmo, na comunidade quilombola Buriti do Meio. No estado de 

Minas Gerais, na cidade de São Francisco. No Norte de Minas, distrito do 

Morro.  

 

Nasci no leito da minha mãe mesmo, na casa paterna. A minha infância foi 

assim: no tempo tudo era bom, né? Porque a gente nascia ali e crescia ali 

mesmo, começava a brincar com os irmãos, nas casas paternas, na casa dos 

parentes (Entrevista concedida por Dona Maria das Neves, 2017).  

 

Dona das Neves relata uma infância humilde e carente de recursos financeiros, 

mas abundante em criatividade. Ela destaca o uso social e simbólico da natureza, dos recursos 

materiais advindos dela e da capacidade inventiva e criativa dos quilombolas de transformá-la 

em ferramenta, obra de arte e material de lazer. Assim sendo, os brinquedos eram feitos da 

própria matéria-prima do cerrado, bem como, as brincadeiras eram adaptadas às condições 
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geográficas do local – uso das grotas como escorregador, dos solos como massinha e dos rios 

como piscina.  

Nas palavras dela: 

Não tinha grandes brinquedos, mas a gente tinha a natureza, né? Começava 

a brincar já de boneca, com as vizinhas e todas as primas.  

 

Com o cavalinho de pau, outro material que a nós fazia chamava de mula. 

Brinquedos que tirava da natureza. Igual às bonecas mesmo, nós fazia mais 

as bonecas do sabugo do milho.  

 

Debulhava e tirava o milho, os grãos do milho e aqueles sabugo nós 

amarrava os paninhos, paninho também era muito pouco, às vezes o dia que 

minha mãe remendava as roupas, ela cortava aquelas beirinhas mais 

velhinhas e dava para nós, nós ficava muito alegre, tudo era bom!  

 

Os cabelos também das bonecas, nós fazia das barras de pano, porque 

minha mãe tecia, saía aquele tanto de fiapinho de pano, estão nós fazia os 

cabelos, minha mãe tingia também com as tintas dos sumos das folhas 

mesmo, e nós aprendeu também a fazer as tintas das folhas das árvores, que 

nós pintava bastante paninho (Entrevista concedida por dona Maria das 

Neves, 2017). 
 

De acordo com os relatos de David12, ele adorava frequentar a grota na 

companhia de outros garotos. Ele jogava capoeira, dava salto mortal, brincava de luta, fazia o 

lugar de escorregador, entre outras atividades. Brincar na grota era uma forma de lazer 

recorrente na vida das crianças da comunidade. Ele relata que os lugares nos quais se 

encontravam as grotas estão atualmente cercados para lavoura. Em suas palavras: 

 
Também, quando chovia, nós cortava uma lata daqueles tambores de vinte 

litros, de plástico, colocava na ribanceira, iam descendo, sabe, dentro da 

grota, aí caia.  

 

Todo mundo ficava lá embaixo para um descer e outro já lá em cima para 

um descer. Foi uma coisa que ficou bem marcante pra mim. Hoje já não faz.  

 

Também porque muitos lugares lá que têm as grotas muitos do próprio 

lugar passaram o arame. Assim, interrompeu. No meio da grota plantaram 

capim, plantaram uns trem no meio só para não brincar, sabe. Igual nós 

brincávamos não brincam mais. 

 

 A gente fazia aqueles carrinhos de tirinha de Buriti... Fazia dele de coroa 

de bicicleta. A gente tirava as duas coroas, colocava a forquilha no meio e 

fazia como se estivesse arando a terra. A gente brincava de estilingue, 

cortava as câmaras de ar velhas e fazia o estilingue, só da borracha 

sozinha. Os mais novos já não brincam como eu brinquei (Entrevista 

concedida por David, 2017). 

 

                                                           
12 Homem, negro, filho caçula de dona das Neves e morador da comunidade Buriti do Meio. 
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David relata um carinho especial pelos lugares da infância, consideração pelas 

histórias dos mais idosos e companheirismo com os garotos de sua época. Ele comenta que os 

jovens tinham muita criatividade para aproveitar os recursos da natureza. Também, muitas 

das brincadeiras foram criadas pelos mais velhos, transmitidas por gerações e refletidas no dia 

a dia. Por volta dos nove anos, ele e seus amigos andavam em direção aos lugares de chapada 

para caçar jandaia e pegar os seus ovos. 

As categorias nativas acerca das representações da “natureza” e do “sobrenatural” 

podem ser entendidas a partir das conceptualizações de Brandão (2005, p. 35), tais como: 

“natureza natural, natureza apropriada e natureza transformada”. A noção de “natural” não 

significa a ausência de trabalho humano (humanização e socialização da natureza), mas quer 

dizer que, apesar dos grupos humanos serem capazes de atribuir sentido, há uma natureza não 

humana. 

De acordo com Barreto Filho (2012), existem algumas concepções do que seja 

natureza: por um lado, há uma perspectiva dualista, que é dividida em duas vertentes 

(materialista e simbólica) e, por outro, existem noções monistas e/ou integrativas.  Na vertente 

materialista, a natureza molda a cultura. Na concepção simbólica, a cultura atribui sentido à 

natureza. Já as noções monistas e integrativas, a partir de pesquisas etnográficas com grupos 

não ocidentais, demonstram que, para esses povos, não ocorre à separação entre natureza e 

cultura. Porém, o que existe são relações, processos e englobamentos estabelecidos entre si. 

Também há debates desse tipo na biologia evolutiva contemporânea, discutindo questões 

sobre coevolução, perspectivas dialéticas, entre outras.   

David expõe também que os pais e avós tinham receio dos locais de fora do 

território quilombola. Não era aconselhável que os jovens transitassem nessas áreas mesmo 

em bando; não era o mais prudente o adulto andar sozinho à noite além dos limites do 

quilombo. Os lugares classificados como desconhecidos adquiriam essa conotação devido à 

distância geográfica e pela desconfiança com as pessoas estranhas. Os pais autorizavam 

passear apenas nas casas próximas de vizinhos e parentes. 

Durante a infância, dona das Neves brincou bastante com os primos. Uma das 

brincadeiras era a mula, brincadeira que imitava um torneio de rodeio, como, por exemplo, 

um peão com habilidades suficientes para se manter montado em um boi sem cair com os 

sacolejos do animal. Era uma brincadeira que envolvia outros integrantes da comunidade, 

enquanto uma atividade específica que faz parte do contexto geral da coletividade.  

Também tinham outras brincadeiras como o barreiro que envolvia a relação entre 

pessoas e ambientes. Essa brincadeira era da seguinte forma: as crianças subiam na parte mais 
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alta de uma grota, local em que há uma cavidade ou área elevada na encosta de um morro e 

escorregavam até embaixo do terreno, quer dizer, servia como um escorregar natural. O ato de 

subir correndo dessa brincadeira também servia como uma atividade física.  

E essa mula, a gente fincava uma madeirinha no chão, dava uma furadinha 

na madeira, fincava e colocava o pau. Agora, um montava de um lado e o 

outro montava do outro lado. Aí um empurrava, aí quando um tonteava, a 

gente caía. Aí os pais da gente patrocinava com ovo, alguma coisinha de 

casa e banana.  

 

Onde a gente mais brincava era lá mesmo no barreiro. Brincava de 

escorregar. Tinha muito toá. Uns lugares altos. Escorregando do monte até 

descer lá embaixo!  

 

Perto da casa de minha avó também tinha um escorregador. A gente 

conseguia... Subia aquele monte correndo, descia correndo. Só servia se 

fosse assim! A gente fez isso muito (Entrevista concedida por dona Maria 

das Neves, 2017). 
 

Dona das Neves diz que preferia a casa da avó materna, porque convivia com os 

tios e brincava com os primos. A avó materna era tecelã e parteira. Ela aprendeu com a avó as 

duas profissões. A casa da avó se localizava na direção sul de Buriti do Meio, no povoado de 

Caiçara. Já com a avó paterna, que era artesã e parteira, ela aprendeu, sobretudo, a manusear o 

barro. A avó paterna residia no Capão. 

Segundo relatos de dona das Neves, a comunidade de Buriti do Meio é constituída 

por sete grupos, que são: Querosene, Imbú Cabeludo, Caiçara, Mocó, Buriti Grande, Capão e 

Buriti do Meio (a sede). Desta forma, para melhor compreensão dessa divisão, cada grupo 

corresponderia a um bairro, pertencente ao território de Buriti do Meio, analogia criada por 

Flávia Melo, filha mais velha de dona das Neves, pedagoga e artesã. Segundo ela: é o mesmo 

Buriti do Meio. Mas em cada beira eles iam dando um nome.   

Os nomes eram atribuídos de acordo com os acontecimentos, as características 

geográficas, classificações ecológicas, fatos históricos, lendas, entre outros. 

Segundo relatos de Flávia Melo, a comunidade de Buriti do Meio é dividida 

basicamente em duas religiões: Igreja Católica Apostólica Romana e Congregação Cristã no 

Brasil. O catolicismo foi trazido pelo fundador Eusébio Gonçalves, sendo católico e folião.  

De acordo com dona das Neves, as festividades católicas são muito presentes na 

comunidade, por exemplo, no período da Páscoa, Natal, data de santos, entre outras. Além 

disso, os nomes das pessoas têm relação com os dias dos santos católicos, também as pessoas 

seguem suas atividades de acordo com o calendário litúrgico religioso. Por exemplo, dona das 

Neves tem esse nome devido ao dia de seu nascimento ser próximo da data comemorativa 
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católica de Nossa Senhora das Neves, que é no dia cinco de agosto. Outro exemplo é o nome 

João Batista. Alguns moradores de Buriti do Meio possuem esse nome por nascer em junho, 

próximo do dia vinte e quatro, quando se comemora o Dia de São João ou nascimento do 

Precursor. Nesse período também se celebram as festas juninas. 

Dona das Neves relata que durante a sua infância era comum ajudar o pai e a avó 

paterna a produzir os artesanatos (ver a Figura 7), fazendo vasos de flores, pratos, canecas, 

copos, potes, bonecas de barro, imagens de santos, imagens de Eusébio, imagens de orixás, 

animais de estimação, entre outros. 

 

Figura 7: Flávia Melo e dona das Neves. 

 
Fonte: PIRES, 2017. 

 

Segundo Rodrigues (2013), a história cultural do artesanato de Buriti do Meio está 

amarrada narrativamente à tradição que ressuscita de forma simbólica uma negra acorrentada. 

Esta provém da região de Grão Mogol, em Minas Gerais e levou o ofício que aprendera com 

os índios de seu lugar de origem para a comunidade. Por meio da tradição oral e das vivências 

espaciais, o artesanato foi transmitido de gerações em gerações, pertencente aos costumes do 

continente africano13.  

Ainda segundo o referido autor, o ofício era da seguinte maneira: deve-se retirar 

argila do rio em uma profundidade de três metros. Depois fazer a peça, secar o barro e 

                                                           
13 Dona das Neves e seus filhos não sabem exatamente a localização, o país ou a região em África dos seus 

antepassados. 
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queimar a mesma em um buraco, em forma de forno. Ela ensinou a fazer o pote, telha e copo. 

Essa negra faz parte do imaginário cultural da comunidade, constituindo-se personagem social 

da mitologia e matriarca consanguínea direta. 

A negra acorrentada e Eusébio Gonçalves Gramacho são os dois personagens 

culturais que contribuíram para a fundação material e simbólica do quilombo, tornando-se 

mitos fundadores.  A partir de Anderson (1989), o entendimento de uma origem comum 

presumida a todos produz identidades e constrói coletividades. Essa crença em tempos míticos 

e em personagens heroicos cria comunidades imaginadas. 

A comunidade de Buriti do Meio pode ser imaginada a) porque os dois 

personagens se apresentam enquanto símbolos dominantes da mitologia da comunidade, 

estando presentes em vários momentos e lembrados em alguns rituais, em conformidade com 

Turner (1975); b) há grande distância temporal e existencial com os fundadores (Eusébio e a 

negra); c) por nascerem no mesmo lugar e por dividirem o mesmo tempo é possível de se 

criarem laços que são responsáveis pela elaboração do sentimento de comunidade. Dessa 

forma, a incerteza histórica e a distância existencial com os fundadores reforçam a construção 

imaginada da comunidade. Assim, segundo o autor supracitado, a comunidade é imaginada 

porque os membros se conectam inventivamente por meio de uma gênese histórica orientada 

no passado e através de um companheirismo horizontal representado simbolicamente. 

Ainda segundo Rodrigues (2013), o artesanato é um sinal diacrítico14 para a 

comunidade Buriti do Meio, tendo duas funções: afirmação da negritude e fonte de renda.  

O artesanato é um símbolo identitário e traço ancestral que remete à África, 

havendo uma relação entre o barro e as pessoas. Assim, o artesanato faz parte da vida dos 

quilombolas, haja vista que Buriti do Meio é identificado pelos de fora e se autoidentifica 

pelos de dentro através do artesanato. Além disso, Rodrigues (2013) utiliza a expressão veias 

de barro para designar a representação de um metabolismo entre as pessoas, o barro e os 

lugares coletivos.  

Dona das Deves diz que desde pequena foi interessada nas coisas que envolviam o 

cotidiano da comunidade. Ela adquiriu muitos conhecimentos botânicos, ecológicos, 

farmacêuticos, medicinais, cosméticos e estéticos, acompanhando o seu pai nas andanças pelo 

quilombo. Ela relata que seu pai possuía um conhecimento aprofundado da função e 

significação das plantas que se encontravam no quilombo. Em cada lugar, o pai sabia 

                                                           
14 Segundo Barth (1988). 
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identificar uma planta e suas respectivas propriedades, conhecendo aproximadamente 

duzentos e setenta delas. 

                            

A Cagaita (Figura 4) é muito boa para prender o organismo.  

 

O Moleque Duro serve para fortalecer o recém-nascido. Ele endurece mais 

rápido. O sexo dele fica na posição. O Moleque Duro também é bom para o 

homem sustentar as forças. 

 

 O Açoita-cavalo é ótimo para intestino, para dor de barriga e para 

substituir o chicote. 

 

O Arrebenta Boi é bom para dente inflamado (Figura 5). 

                     

O Cerrotão é muito bom para tomar banho, para despacho e para proteção.  

 

A Ciganinha é boa para o namoro melhorar e também para separar. 

 

O Barbatimão serve para controlar a mulher. Chama a atenção! A mulher 

já sai correndo atrás do marido!  

 

A Aroeira é boa para qualquer tipo de inflamação: no organismo, intestino, 

ferida.  

 
A Mangaba serve para inflação no organismo. É muito procurada!  

 

O Muroró é ótimo para pressão, porque quando a pressão da gente fica 

muito alta, às vezes até o coração fica inchado, aí a gente toma o chazinho 

dele.  

 

Esse aqui também é a Cervejinha do Mato. É bom para o estômago, você 

arranca a raiz dele, tirar a terra e rapa, rapa, rapa, rapa, coloca no copo e 

espuma igual à cerveja. A gastrite de meu esposo foi igual úlcera, e eu curei 

tudo com esses trem.  

 

Essa Japecanga aqui para fazer o banho dela junto com o Cerrotão para 

livrar de mau olhado. Aí eu uso para fazer arranjo, para fazer buquê, mas 

também serve para banho. Eu gosto de fazer o patuá. Eu faço ele só com as 

oração, porque tem coisa que pode perecer. 

 

Pau D’óleo (Figura 6) é bom demais para a gastrite e cura úlcera. Você 

pode fazer um sumo dele junto com o Gonçalo e já está bom. Toma daí a 

pouco não sente agonia nenhuma (Entrevista concedida por Dona Maria 

das Neves, 2017).  
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Mosaico de fotos 8: Plantas medicinais do cerrado 

     

                               

                              

       

       
Autor: PIRES, 2017. 
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Também ela afirma que durante a adolescência, já exercia várias atividades e 

profissões. Ela sabia lavar, passar, cozinhar, tecer, carpir e confeccionar artesanatos. Também 

estava aperfeiçoando as práticas de parteira. Com relação aos estudos, estudou até a terceira 

série em Luislândia. No seu tempo, essa cidade era um arraial. Tinha que ir à escola a pé. O 

percurso era de duas horas e meia caminhando ou, se precisasse, correndo. Quando chegava 

em casa ainda tinha que ajudar nos afazeres domésticos, como pegar água para encher os 

potes, catar as mamonas nos buracos das formigas para levar no outro dia para vender e 

conseguir dinheiro para comprar caderno. 

Ela fez a quarta série através do método de alfabetização do Movimento Brasileiro 

de Alfabetização (Mobral)15. Antes do término do curso, ela recebeu o diploma para lecionar 

no lugar de sua irmã que estava grávida. Muitas pessoas são alfabetizadas graças à dona das 

Neves. 

Dona das Neves parou de estudar para trabalhar em casa e nas casas vizinhas. 

Quando solteira, ela era muito apegada com a mãe e com os irmãos. Assumiu algumas 

responsabilidades que não lhe cabia, mas, devido às diversas dificuldades daquele tempo, 

acabou ajudando a mãe a cuidar dos irmãos mais novos. Ela tomava conta do serviço de casa, 

lavava as roupas dos irmãos, toda semana, para que no final da semana tudo estivesse pronto. 

Ela se sentia útil por ajudá-los. 

De acordo com dona das Neves, os antepassados do quilombo conheciam as 

crenças e ritos umbandistas. Entendiam dos orixás, das entidades, dos seres encantados, dos 

pretos velhos e dos mortos desencarnados. Também sabiam fazer patuás, chás de cura, sumos 

para tratamento, banhos de purificação, altares de proteção, vasos para afastar intrusos, 

seleção de plantas para afastar mau-olhado, oferendas para os caboclos, comida para os 

santos, dentre outras. Eles identificavam as características físicas e psíquicas dos filhos de 

cabeça de orixás.  

Desta maneira, os antigos tinham conhecimento sobre a mãe d’água, o olho 

d’água, os caboclos, as sereias, os fantasmas, as visagens, os lobisomens, bem como, sabiam 

fazer amuletos de proteção que são acompanhados por rezas específicas, datas determinadas, 

fórmulas mágicas, panos com cores de acordo com a idade e ervas precisas. Além disso, era 

necessário tomar um banho ou seguir uma prescrição.  

                                                           
15 Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobral), instituído por decreto-lei n.º 1.124, assinado pelo então 

presidente da República, general Emílio Garrastazu Médici. 
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Podem-se encontrar peças de artesanato no canto das casas para a proteção, 

conforme mosaico de fotos 5. Também plantas específicas que protegem a casa, tais como: 

Espada de São Jorge, Arruda, Comigo Ninguém Pode, Jurema, entre outras. 

 

Mosaico de fotos 9: Elementos com finalidades espirituais 

   
Autor: PIRES, 2017. 

 

Ainda em relação à religiosidade da comunidade, dona das Neves relata que um 

padre, enquanto representante legítimo da Igreja Católica, determinou que cada lugar do 

quilombo mudasse de nome e se tornasse comunidade. Aí nessa era de 1971 veio um padre de 

Alemanha para São Francisco e veio e fundou as comunidades. Cada lugar que era fazenda, 

ele transformou o nome em comunidade. Comunidade tal, comunidade tal. Aí ele fundou aqui 

a comunidade. 

 Assim, demonstra o poder simbólico da religião católica, através da autoridade 

religiosa do padre alemão em interferir na realidade social e nas decisões da comunidade e 

também por meio do consentimento dos fazendeiros e dos quilombolas, que são devotos à 

religião citada.  

De acordo com Bourdieu (1989), o poder simbólico é capaz de fazer coisas com 

as palavras, de construir realidades e produzir verdades, dependendo de quem diz, o que diz, 

em que contexto foi dito, através do consentimento dos agentes envolvidos na relação social. 

O poder simbólico como poder de constituir o dado pela enunciação, de 

fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão de mundo e, 

deste modo, a acção sobre o mundo, portanto o mundo; poder quase mágico 

que permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força (física ou 

económica), graças ao efeito específico de mobilização, só se exerce se for 

reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário (BOURDIEU, 1989, p. 

14, grifo do autor).  

  

Ainda segundo o referido autor, a religião é um sistema simbólico estruturante e 

estruturado que é capaz de inculcar visões de mundo que direcionam práticas sociais. 

De acordo com dona das Neves: 
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Quando esse padre veio para São Francisco, ele via tanta gente mudo, tanta 

gente surdo e gente aleijado que não ficava em pé. Tinha gente que crescia 

só sentado.  

 

Quando era dia da missa, os pais botava no ombro e levava tudo. Aí um dia, 

em conversação, quando ele começou a casar o povo, ele falava: você é o 

que de fulano? Você é o que de beltrano? – É primo. 

 

 Aí ele falava, vão parar com isso! Porque isso aqui o sangue nem dá uma 

boa correnteza para ter os filhos perfeitos. Esse problema que tem nessa 

comunidade é o sangue.  

 

A gente já era quilombola e não sabia, né? O que era a descendência.  

 

Aí ele tentou muito, acabou com muito casamento, minha irmã mesmo um 

dia foi lá para poder fazer o juramento, os proclames já estavam na igreja, 

lá ele acabou com o casamento dela (Entrevista concedida por dona Maria 

das Neves, 2017).  

 

Segundo dona das Neves, os casamentos entre primos eram corriqueiros, até o 

padre proibir. Porque grande parte da população de Buriti do Meio é parente e também 

descendente de Eusébio. A partir de suas falas, percebe-se que é recente o acesso da 

comunidade às informações que remetem aos direitos sociais previstos na Constituição 

Federal de 1988. Também foi um processo lento de aceitação e construção da própria 

imagem, por parte dos moradores de Buriti do Meio, enquanto quilombola. 

Dona das Neves afirma que a prioridade é a família. A casa, o lar e o núcleo 

familiar são essenciais para a organização e realização da vida no quilombo. O seus 

sentimentos sobre certos lugares vividos continuam os mesmos, apesar das mudanças 

arquitetônicas e da inserção de novos grupos familiares.  

 

 

1.3 Lugar Quilombola 

 

De acordo com Tuan (1983), o lar, as casas da infância, as casas das mães velhas 

– referindo-se às avós –, algumas casas de parentes derrubadas, a comunidade Buriti do Meio 

e outros lugares que extrapolam o território do quilombo, por exemplo, a fazenda Passagem 

Funda, são lugares16.  

                                                           
16 Optamos por seguir a concepção de lugar a partir de Tuan (1983, p. 14), que é “uma classe especial de objeto. 

É uma concreção de valor, embora não seja uma coisa valiosa, que possa ser facilmente manipulada ou levada 

de um lado para outro; é um objeto no qual se pode morar”. 
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A categoria lugar é uma das mais importantes para a Geografia. Enquanto 

conceito científico, só ganhou força de fato nessa disciplina após a década de 1980. Anterior a 

esse período, havia o predomínio do pensamento positivista17 nas discussões acadêmicas, 

relegando-a ao segundo plano. Holzer18 (1999) considera que esse termo era entendido como 

ponto qualquer no espaço, sentido locacional, posição geográfica e realidade local a-histórica.  

Com o surgimento da perspectiva humanística na geografia, os geógrafos, adeptos 

à fenomenologia19 e ao existencialismo, ressignificaram o conceito de lugar, dando-lhe uma 

personalidade, um caráter mais humano e um sentido subjetivo20.  

Para Holzer (1998), o conceito de lugar não tem uma origem datada, sendo 

esquecido por um tempo pelos geógrafos. Porém, essa noção foi novamente valorizada na 

década de 1980. Esse autor destaca que o conceito de lugar para os geógrafos humanísticos é 

bem próximo do de mundo da vida para os fenomenólogos. Os lugares seriam pequenos 

mundos para as pessoas e refletem valores, saudosismo, apreciações, ressentimentos e 

vivências afetivas, sendo impregnados de subjetividades.  

Segundo Relph (1976), o lugar é um centro das ações, intenções e significações. 

São nos lugares que ocorrem os acontecimentos mais significativos para as pessoas. Para esse 

autor, os lugares têm um sentido de localização estável e garante marcas reconhecíveis. Desta 

forma, o lugar envolve objetos e pessoas, com suas intencionalidades e vivências. Assim: 

o lugar significa muito mais que o sentido geográfico de localização. Não se 

refere a objetos e atributos das localizações, mas a tipos de experiências e 

envolvimento com o mundo, a necessidade de raízes e segurança (RELPH, 

1979, p. 156). 

 

De acordo com Tuan (1979), os lugares possuem identidade própria e existência 

estável. O lugar é um conjunto complexo, simbólico, estruturado e de ideias, assegurado pela 

experiência individual ou intersubjetiva. Desta maneira, as experiências dos sujeitos que 

permitem aos lugares subsistirem, uma vez que essas não são só conscientes. 

Assim, a experiência implica a capacidade de aprender a partir da própria 

vivência. Experienciar é aprender; significa atuar sobre o dado e criar a partir 

dele. O dado não pode ser conhecido em sua essência. O que pode ser 

                                                           
17 De acordo com Trindade (2007), o positivismo foi uma corrente filosófica, sociológica, política e ideológica 

que surgiu na França durante o século XIX. Seu maior expoente foi Auguste Comte (1798-1857).    
18 Arquiteto, geógrafo e professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 

Fluminense, estudioso do pensamento humanístico, do método fenomenológico e da categoria lugar. 
19Enquanto método filosófico de pesquisa, a fenomenologia se tornou referência para os estudos em Geografia e, 

sobretudo, para os geógrafos humanísticos. Aparecendo no início do século XX, nos trabalhos do alemão 

Edmundo Husserl, preocupava-se com os estudos dos fenômenos manifestados na consciência e percebidos 

pelos sentidos e vivenciados na experiência espacial. 
20 Há outras formas de compreensão da categoria lugar, por exemplo, a partir de pressupostos da Geografia 

Crítica, recorrendo ao método do materialismo histórico e dialético e tendo como expoentes David Harvey, 

Milton Santos, entre outros. Não será discutida esta concepção de lugar neste trabalho. 
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conhecido é uma realidade que é um constructo da experiência, uma criação 

de sentimento e pensamento (p. 10). 

  

Este autor também analisa a categoria lugar, por um lado, como localização, por 

outro, enquanto artefato único. O lugar como localização é um ponto conectado à rede de 

circulação. Enquanto artefato, uma entidade especial, que possui substância, história e 

significado. Sendo assim:  

O lugar encarna as experiências e aspirações das pessoas. O lugar não é só 

um fato a ser explicado na ampla estrutura do espaço, ele é a realidade a ser 

esclarecida e compreendida sob a perspectiva das pessoas que lhe dão 

significado (TUAN, 1979, p. 387). 

 

  Acrescenta que os lugares possuem identidade e espírito. Sendo assim, a 

característica identitária do lugar deriva das intenções, das simbolizações e das vivências 

intersubjetivas. A identidade se refere ao espírito do lugar, à familiaridade, a personalidade e 

historicidade.   

De acordo com o referido autor, combinam-se as dimensões tanto materiais 

quanto espirituais nos lugares, sendo produtos de aspectos físicos do ambiente e resultado de 

esforços coletivos de várias gerações humanas. Além disso, os lugares possuem estabilidade, 

devido à existência fixa, à pausa no movimento, às permanências simbólicas e por meio de 

percepções emocionais. Porém, o lugar não é um objeto imutável. Segundo o autor: “a 

estabilidade, assim como a convivência temporal prolongada, seria um fator fundamental na 

constituição dos lugares” (TUAN, 1979, p. 411). 

Em Tuan (1983), há uma distinção teórica entre as categorias espaço e lugar. O 

espaço é um conceito mais abstrato do que o de lugar, ele antecede o lugar. O lugar, por sua 

vez, está inserido no espaço. O lugar é resultado de uma profunda experiência existencial e 

duradoura no espaço. Assim, o autor define o que é lugar e espaço: “o lugar é segurança e o 

espaço é liberdade: estamos ligados ao primeiro e desejamos o outro” (p. 3), sendo assim, o 

lugar e o espaço não são separados.  

Por outro lado, o mesmo diferencia as categorias: “o que começa como espaço 

indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de 

valor” (p. 21), uma vez que os seres humanos necessitam tanto biológico quanto 

simbolicamente do primeiro e ao mesmo tempo tem interesse em experimentar outros 

ambientes.  

Ainda de acordo com Tuan (1983), o lugar é também ligação, segurança e 

símbolo. Ao permitir a pausa no movimento, o lugar garante a localização e a distância, 
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vinculando tempo e espaço e distância objetiva com distância subjetiva. Além disso, o lugar 

tem uma escala imprecisa, pois varia desde o lar, passando pelo bairro até o país: “não há 

lugar como o lar. O que é lar? É a velha casa, o velho bairro, a velha cidade ou a pátria. Os 

geógrafos estudam os lugares” (p. 3).  

De acordo com o referido autor, há múltiplos lugares para as pessoas, suas escalas 

são as mais variadas possíveis, através de aspectos subjetivos, identificações simbólicas e 

representações sociais. Para Tuan (1983), os geógrafos estudam os lugares, nos lugares e as 

pessoas dos lugares. E o lugar depende da noção de tempo, enquanto componente do vivido, 

está relacionado ao ritmo do cotidiano e à duração no lugar, bem como, a percepção temporal, 

o uso dos sentidos e as experiências aprendidas contribuem para entendê-lo melhor.  

Os seres humanos atribuem significados tanto para grupos como para lugares. Há 

uma carga afetiva, um sentimento profundo e consciência de pertença aos lugares. São nos 

lugares que as necessidades biológicas são satisfeitas. São nos lugares que as pessoas 

transmitem informações, aprendem a fazer algo, manipulam os objetos, saboreiam os 

alimentos e ouvem as músicas. Os sujeitos percebem os lugares a partir dos sentidos, segundo 

Tuan (1983).  

O lugar é um tipo de objeto que possui características diferenciadas e é a 

concreção de valor. Esse conforma, conforta, limita, acalma e descansa. “Os seres humanos 

necessitam de espaço e de lugar. As vidas humanas são um movimento dialético entre refúgio 

e aventura, dependência e liberdade” (TUAN, 1983, p. 67). 

Os sentidos em processo de experimentação com o ambiente produzem reflexões. 

Os sentidos enviam sinais do ambiente para a mente que decodifica essas informações, sendo 

dados valorosos para interpretar a situação do lugar, sobretudo, quando há uma recorrência de 

experiências. Esses são capazes de estabelecer elos entre lugares e objetos, especialmente 

durante um tempo prolongado. “A inteligência é necessária à estruturação dos mundos. Do 

mesmo modo que os atos intelectuais de ver e ouvir, os sentidos do olfato e do tato podem ser 

melhorados com a prática até chegarem a discernir mundos significantes” (TUAN, 1983, p. 

11).  

Ainda a partir de Tuan (1983), o lugar é uma concepção dos homens, de grupos e 

de nações. A realidade do lugar perpassa por um processo de atribuição de significados. O ser 

humano seleciona os lugares para morar, trabalhar, divertir e viver. 

Os homens materializam mitos e visões de mundo no espaço. Esses mitos são 

impressos nos mais variados lugares e de diferentes maneiras. Tuan (1983) argumenta que: 
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“[...] é o componente espacial de uma visão de mundo, a conceituação de valores locais por 

meio da qual as pessoas realizam suas atividades práticas” (p. 97).  

De acordo com os relatos de Wendell, os lugares mais importantes são:  

 

Lugar é mais importante é aquele lugar que o mais velho está ali, né? Mais 

velho que mora, eu acho que tem uma palavra ali de interpretação de 

história. Interpretação de um saber que ele fala no dialeto dele. Diretamente 

para aquela pessoa entendi. 

 

Um lugar também que é interessante onde que você tenha a possibilidade de 

cultuar, fazer a sua questão das suas oferendas ou suas orações que é muito 

importante. A igreja, um exemplo. 

 

Um lugar também que você possa manifestar a sua cultura, estar ali 

mostrando que você sabe fazer de melhor. Cantar, dançar de falar alguma 

poesia, algum verso. Que seja referente à comunidade. 

 

Um lugar também, ambiente onde tem, tinha as suas nascentes, hoje não 

existe, mas são lugares que têm muita história, que falam muito sobre a 

questão da história dos afazeres de casa, dos afazeres de tomar banho, 

enfim, esses são os lugares que eu acho mais interessantes. 

 

Eu acho que, fora esses lugares, eu acho que o maior lugar também, é 

quando você volta para dentro de si mesmo. Que aí você consegue achar o 

seu lugar de verdade. Eu creio que é isso. Enquanto ser humano, enquanto 

quilombola. Essa é a parte interessante da vida (Entrevista concedida por 

Wendell, 2017). 

        

De acordo com a narrativa de Wendell, o significado da noção de lugar parte da 

existência dos mais velhos, do respeito às suas experiências de vida, onde os mais velhos têm 

autoridade. Segundo outras conversas nossas com Wendell, ele comenta que nas tradições 

africanas os mais velhos têm poder de decisão, sendo assim, associando as duas exposições, 

as duas falas retratam um saudosismo de uma realidade imaginada ou assistida através de 

algum meio de comunicação ou leitura que resgata os lugares africanos, isto é, a África se 

torna um lugar em escalas maiores.  

Wendell comenta também que o lugar é onde se exerce os plenos direitos sociais, 

há liberdade de expressão e o respeito aos cultos, acionando outras categorias geográficas, tais 

como: o território e a territorialidade21.    

Ainda segundo os relatos do referido entrevistado, o lugar é bastante subjetivo, 

envolvendo percepções pessoais e experiências psicológicas. 

Já para Dona das Neves, a concepção de lugar é definida da seguinte maneira: 

 

O quilombo em si é o lugar mais importante.  

                                                           
21 Estas categorias serão problematizadas nos próximos capítulos. 
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Até um tempo, eu aceitaria sim e colocaria o lugar.  

 

Mas já hoje, com os conhecimentos que a gente tem, eu tenho, eu concordo 

com o território. Porque só o lugar a gente estava ficando sem direito a 

nada.  

 

Só com o lugar a gente podia ser até corrido daqui. Porque como os 

antepassados não pagam mais, pagou! Mas não paga mais, nós também não 

pagamos, então, o lugar pode ser qualquer um lugar.  

 

E o território justifica, justifica que a terra foi comprada. Fomos nascidos. 

Não fomos um despejo aqui, né? Acho que o lugar é mais considerado os 

acampados mesmo. Mas como nós foi nascido (Entrevista concedida por 

dona Maria das Neves, 2017).     

 

 

De acordo com os relatos de dona das Neves, o território quilombola na sua 

totalidade também é um lugar, porém, conforme outros relatos dela, há vários lugares dentro 

do próprio território, isto é, o território engloba vários lugares subjetivos, bem como, pode 

extrapolá-lo, por exemplo, quando envolver sentimentos positivos com as pessoas da fazenda 

Passagem Funda ou representações sociais ligadas ao continente africano.  

Quando dona das Neves fala que o lugar pode ser qualquer um lugar, ela está se 

referindo ao uso e ao sentido do senso comum de lugar enquanto localização, como ponto 

cartográfico qualquer, diferente da categoria lugar para a Geografia Humanística, que 

significa ligação e segurança ao espaço, transformada ao longo dos anos, a partir das 

experiências subjetivas dos sujeitos, como já tratado neste trabalho, segundo Tuan (1983).  

Por fim, o território se torna mais significado para dona das Neves, pois garante o 

acesso às terras tradicionalmente ocupadas e aos recursos culturalmente utilizados pelos 

remanescentes das comunidades quilombolas para a sua reprodução cultural, econômica e 

ancestral, bem como, aciona direitos sociais amparados na Constituição Federal de 1988.   
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CAPÍTULO II 

TRAJETÓRIA DE VIDA DOS QUILOMBOLAS DE BURITI DO MEIO 

 

 

2.1 Dona das Neves 

 

De acordo com nossas observações, dona das Neves se sobressai em relação às 

demais mulheres e homens pela capacidade de liderar e influenciar simbolicamente as outras 

pessoas, tanto em âmbito político quanto cultural. Ela carrega consigo os usos, costumes e 

tradições aprendidos com os antepassados. Conhece muitas plantas, ervas e raízes do cerrado, 

suas respectivas funções e usos espirituais. Também aprendeu com suas avós a fazer parto, 

costurar roupa, esculpir o barro e a fazer arte em forma de artesanato.  

No sentido de Evans-Pritchard (2003), dona das Neves possui posição 

privilegiada, tendo status social, prestígio e autoridade legítima para resolver conflitos e 

apaziguar grupos pertencentes ao quilombo. Também em Geertz (1989), dona das Neves é 

portadora do tripé: status, pompa e governança, reconhecida por meio do seu carisma 

conquistado em contextos de atuação política. 

Assim, de acordo com os relatos de dona das Neves, ela se esforçava para 

reproduzir o mesmo modo de vida do período da infância na casa dos pais, como, por 

exemplo, esquentar a água no fogão de lenha, colocá-la em um balde no banheiro, 

acompanhada por um copo de barro e sabonete em pedra para tomar banho de lata ou de 

balde. Essa prática é um elo espacial com a infância, realidade do tempo em que morava  com 

os pais. 

Também, enquanto a casa dos pais conservar-se, deixava temporariamente a 

própria casa para cuidar de suas irmãs que moravam fora. A partir do momento que esta casa 

foi derrubada pelo tempo, dona das Neves acolheu com o mesmo carinho as irmãs em sua 

casa.  

O que permaneceu foram as recordações das vivências e das intimidades 

familiares desse lugar, sendo transplantadas para outro lugar. As experiências afetivas na casa 

dos pais são revividas e reinventadas na casa de dona das Neves, que conserva o cuidado, o 

carinho e o aconchego dos pais. Além disso, pelo fato de sua casa também ser de barro cru, 

religa simbolicamente ao estilo de vida passado e recupera os lugares do jeito das lembranças 

das irmãs. Nas suas palavras: 
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Eu fiquei aqui no lugar. Mas os anos que minha mãe ficou viva, todas as 

vezes que minhas irmãs chegava estava do jeitinho que estava lá.  

 

Esperava elas, com banho de lata ou de balde. Era quentinho! Ficava, fazia 

comida. Deixava minha casinha aqui para ir cuidar delas. Ficou um 

aconchego assim que parecia que nunca separou.  

 

A casa de mãe não existe não, porque a casa era de barro cru, igual aqui.  

 

A casa para manter assim tem que ter muito cuidado, porque qualquer 

chuvinha vem e cai a parede, apodrece a madeira e ali só vai fracassando 

(Entrevista concedida por dona Maria das Neves, 2017).  

 

Segundo dona das Neves, as suas irmãs se sentem seguras e protegidas em sua 

casa da mesma forma que se sentiam na casa dos seus pais. Nos dias atuais, as irmãs 

conhecem grande parte das pessoas do quilombo, recordam das histórias dos ancestrais e 

respeitam o ponto de vista dos moradores mais idosos, sendo, também, os hábitos da maioria 

dos moradores do quilombo. Em suas palavras: 

 

Minhas irmã não perde as lembrança de nada daqui [...] Mesmo aqui a 

gente se sente coberto e livre. Todo mundo é desse modo. 

 

 Coberto porque conhece todo mundo. O povo tudo é parente... Pode acatar 

os mais velhos. Os veio sabe dar lição! Não vou dizer dos novos, mas acata. 

Os veio são da segunda geração de Eusébio. Meus pais eram da segunda 

geração dele. 

 

Livre porque... Em outras cidades a gente fica como numa prisão. A gente 

sente cativo. Aqui no Buriti do Meio tem problemas, mas é livre.  

 

Tem gente que perambula a noite por essas trilha, mas não acontece nada. 

(Entrevista concedida por Dona Maria das Neves, 2017).      

 

De acordo com nossas observações, o que garante a sensação de segurança para 

dona das Neves é a identificação com grande parte dos habitantes da comunidade, o vínculo 

de forma consanguínea e simbólica com os antepassados e a consideração com as opiniões 

dos mais experientes.   

As relações de parentesco entre os quilombolas são desde tempos antigos, 

segundo dona das Neves, a maioria dos casamentos era entre parentes, sobretudo, primos com 

primos. Nos dias atuais, houve mudanças, pois os jovens da comunidade estão se deslocando 

para outras localidades em busca de trabalho e, por conseguinte, relacionando-se com as 

pessoas desses novos locais. Os destinos são principalmente as cidades mais próximas, tais 

como: Luislândia, Brasília de Minas e São Francisco. Ocorrem também migrações 
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temporárias22 para outras regiões do país em busca de emprego nos períodos de safra e 

entressafra. 

Mas antigamente era só primo com primo. Não entrava ninguém! Porque 

não saia. A gente não saia para lugar nenhum mesmo. 

 

Hoje que já tem mais mudança, né? Às vezes que uma moça sai, arruma 

namorado, já vem, traz ele, já casa. 

  

Outros têm a mania de sair para trabalhar e chega lá e arruma uns filhos, 

né? Já traz, vai crescendo.  

 

Está bem misturado aqui o quilombo. Eu mesmo sou prima do meu esposo. 

A gente é primo segundo (Entrevista concedida por dona Maria das Neves, 

2017). 

 

Dona das Neves narra que durante a sua adolescência era recorrente frequentar a 

casa dos fazendeiros, principalmente a casa de dona Maria, na fazenda Passagem Funda, para 

ajudar a confeccionar os presépios de artesanato e para auxiliar na cozinha, fazendo queijos, 

requeijão e refeição.  

Um dos lugar mais importantes era o lugar que trabalhava com meu pai. Na 

fazenda Passagem Funda. O nosso quilombo é limitado lá! A terra do 

quilombo.  

 

É tanto que as primeiras coisas que teve aqui do Governo, é feita com o 

documento de pai Ananias lá da fazenda. Ele emprestava o documento dele 

para receber (Entrevista concedida por dona Maria das Neves, 2017). 

 

Dona das Neves entende algumas atitudes do passado dos fazendeiros, apesar de 

não concordar completamente, porque, por volta da década de setenta, não havia leis e 

dispositivos legais que reconheciam os direitos quilombolas, como a partir da promulgação da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na Seção II Da Cultura do Art. 215. 

garante o pleno exercício dos direitos territoriais, resguarda o tombamento de patrimônios 

culturais e incentiva as manifestações culturais de comunidades remanescentes de quilombos 

e de outros grupos participantes do processo de formação nacional. Desta forma: 

 

A fazendeira era muito boa para nós. No que podia, nós achava que tava 

certo. Não dava muito de uma vez, mas todo dia que ia dava um tiquim. Eu 

acho assim que como naquele tempo era daquele jeito lá, que eles era justo.  

 

Porque nem que a gente achava que não tava muito bom, mas todo dia que a 

gente ia eles recebiam a gente. Com a mesma cara, dava a jeitinho para a 

                                                           
22 De acordo com Martins (1986), ser migrante temporário significa viver tanto em espaços distintos quanto em 

tempos dilacerados pelos antagonismos sociais. O sujeito da migração está se deslocando geograficamente e, 

ao mesmo tempo, fazendo a transição de um tempo a outro.  

   Segundo Becker (1997), a migração é definida a partir da mobilidade espacial da população. 
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gente. Igual um hospital, fala que hospital é ruim, mas a gente vai para ele. 

Chegar o médico sempre dá um jeitinho (Entrevista concedida por dona 

Maria das Neves, 2017). 

 

Segundo Lévy-Bruhl (1997), a concepção de justiça está imbricada ao contexto 

cultural específico em que foi elaborado. Desta forma, a definição social de justo e injusto não 

é eterna e inalterável, em vez disso, depende de um conhecimento situado e de negociações 

contingentes. 

Com relação à definição de patrimônio, Abreu (2003) afirma que os patrimônios 

são como bens culturais comuns que compõem a riqueza material e simbólica do conjunto da 

nação, tais como: obras de arte, castelos, igrejas, paisagens a serem preservadas e documentos 

para conhecimento histórico.  

 De acordo com Tempass (2006), no passado os patrimônios significavam 

propriedades privadas, porém, após a Revolução Industrial (1789), passaram a ser entendidos 

enquanto conjunto dos cidadãos, relacionados à sensação de perda. Então, surgiu a noção de 

patrimônio comum para preservar os vestígios do passado ameaçados pela ação climática ou 

antrópica, especialmente, para conservar as propriedades antigas dos nobres. 

Segundo o referido autor no Brasil, em 1937, foi criado o Serviço do Patrimônio 

Histórico Artístico Nacional – SPHAN – com vistas a preservar a memória e a identidade da 

nação. Depois se transformou em Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 

IPHAN –, objetivando resguardar o patrimônio cultural do país, a princípio pensado enquanto 

patrimônio material ou de “pedra e cal”. Após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura – UNESCO –, 

elaborou-se a noção de patrimônio cultural tanto numa perspectiva material quanto em uma 

nova concepção de cultura em âmbito imaterial.                                                                                   

Essa concepção foi incorporada à Constituição Brasileira de 1988, que considera 

patrimônio cultural os bens materiais e imateriais construídos por indivíduos ou grupos, tais 

como: manifestações culturais, modos de vida, criações artísticas, edificações, entre outros. 

Segundo Tempass (2006), o Estado brasileiro concedeu um tratamento especial 

aos patrimônios materiais, implantando políticas públicas de tombamento. Agora os bens de 

natureza intangível estão em processo de registro, dada sua condição dinâmica.  

O patrimônio imaterial é um conteúdo orgânico que se encontra em constante 

processo de produção e reinvenção, haja vista que o processo simbólico é mais importante do 

que o produto material em si. Segundo Tempass (2006), são exemplos de patrimônios 
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culturais: lugares específicos, celebrações religiosas, formas de expressão, tratamentos 

medicinais, comidas típicas, dentre outras. 

Conforme o referido autor, os patrimônios material e imaterial são tipos híbridos e 

interdependentes, que possuem dimensões tanto materiais e morais, sendo assim, tudo é 

patrimônio ou passível de sê-lo, ou seja, toda construção de dimensão física depende de um 

conhecimento anterior estruturado e toda manifestação cultural necessita de um corpo 

material para executá-la.  

Arantes (2012, p. 110) define da seguinte forma: 

A expressão patrimônio cultural designa o conjunto de bens tangíveis e 

intangíveis que participam da construção do pertencimento, das identidades 

e da continuidade da experiência social, no âmbito dos processos de 

formação e transformação das nações contemporâneas, e de sua inserção no 

panorama internacional. Todo grupo humano atribui valor diferenciado às 

estruturas edificadas ou naturais constituintes dos marcos de tempo e de 

espaço que balizam seus territórios e práticas sociais, assim como aos 

artefatos em que ancoram suas visões de mundo ou que celebram episódios 

marcantes de sua história, materializando lembranças e crenças 

compartilhadas. As coletividades festejam e perpetuam narrativas que, ao 

serem executadas, realimentam sua cosmologia, sua organização e, entre os 

seus membros, o sentimento de participar de determinado meio social. Tais 

objetos e práticas resultam de um trabalho que é socialmente compartilhado 

e depende do desenvolvimento e da transmissão de conhecimentos e 

habilidades específicos, assim como da iniciativa e da perseverança de 

mestres e especialistas locais. 

 

Retomando os relatos de dona das Neves, muitos caminhos de passagem e 

estradas de rodagem que faziam limite ou pertenciam a Buriti do Meio foram abandonados 

pelas pessoas da própria comunidade ou desgastados pela ação climática. Tinham caminhos 

que eram só um trilhinho de tão fino, sendo passagens estreitas que davam para transitar 

somente a cavalo ou a pé. Com a construção da BR-13523, próxima ao quilombo, 

determinados caminhos e trilhas internas ficaram obsoletos. 

Ela também relata que alguns fazendeiros fincavam cercas de arame farpado em 

terras de Buriti do Meio, estendendo os limites de suas propriedades e reduzindo o território 

dos quilombolas. 

Depois que eles fez umas BR, lá para o rumo de Januária, aí fez aquela, 

tirou a volta, que a gente passava assim, fez assim para o asfalto. Aí, depois 

que veio o asfalto, né? As estradas que era valorizada também que passava 

de pé, de pé, de pé  aí acabou tudo.  

 

Igual os fazendeiro, né? Fez o círculo e tampou essas coisas de pé tudo. 

Passou arame em tudo. Aí, igual tem um matão conhecido aqui, daqui para 

                                                           
23 Conforme o Plano Nacional de Viação (PNV), a sigla BR se refere à nomenclatura das rodovias federais de 

caráter longitudinal, estando acompanhada posteriormente por três algarismos.  
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lá dessas, aonde vocês passam nessa estrada aí, nem sei que se vocês já 

passou aqui assim (Entrevista concedida por dona Maria das Neves, 2017). 

 

 

Dona das Neves compreende a importância da categoria território para o acesso aos 

direitos à titulação da terra. 

 

 

2.2 Territórios Tradicionalmente Ocupados 

 

Durante algumas conversas, Wendell, genro de dona das Neves, opinou sobre da sua 

visão acerca do território em si – já titulado e resguardado o direito de acessar e de fazer o 

manuseio dos seus recursos – não é suficiente para promover o desenvolvimento 

socioeconômico dos quilombolas. Porque a maior dificuldade está na incapacidade dos 

gestores em planejar, controlar, dirigir e organizar intelectualmente os recursos do quilombo.  

A nossa liberdade não pode ser somente em cima de terra. Tem de ter a 

patrulha suficiente para fazer o manuseio dessa terra.  

 

Não há uma política forte de organização intelectual. Porque a gente está 

na política da fome (o político chega aqui, dá dez cestas básicas em troca de 

votos).  

 

Palmares foi assim! Palmares se concentrava ao redor de caminhos, são 

caminhos diferentes que para chegar ao quilombo tinha que conhecer bem, 

senão, ele não chegava. 

 

 O que acontece nessa organização, que tinha que ser intelectual, e não 

tinha que ser natural.  

 

Primeiro, os quilombos não estavam estruturados e organizados, não tinham 

associação organizada, documento tudo certinho, não tinham organização 

intelectual para fazer os programas entrarem na comunidade e 

acontecessem. Pensava em matar a fome das pessoas no processo.  

 

Os recursos vêm, mas não tem como fazer projeto, pois falta conhecimento 

sobre o assunto. Sem quilombo organizado, de maneira que essas terras 

podem devolver que não vai ter efeito.  

 

Segundo, essas pessoas têm de tá aptas a poder fazer todo o processo de 

gestão de um quilombo. 

  

Algumas instituições estão interessadas em estar ajudando, mas nem todos 

tem essa oportunidade (Entrevista concedida por Wendell, 2017).      
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A partir dos relatos referidos por Wendell, mencionou-se a categoria científica 

território e seus derivados, que segundo Raffestin24 (1993), o processo de territorialização 

envolve apropriação, dominação e simbolização dos espaços pelos sujeitos. O território é 

definido e delimitado por e a partir de relações assimétricas de poder. Adquire qualidade tanto 

material (física) quanto simbólica (cultural). Nas suas palavras: 

Ao se apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela 

representação), o ator “territorializa” o espaço. Lefébvre mostra muito bem 

como é o mecanismo para passar do espaço ao território: A produção de um 

espaço, o território nacional, espaço físico, balizado, modificado, 

transformado pelas redes, circuitos e fluxos que aí se instalam. [...] O 

território, nessa perspectiva, é um espaço onde se projetou um trabalho, seja 

energia e informação, e que, por consequência, revela relações marcadas 

pelo poder (p. 143-144). 
 

 

Para o referido autor, o território é resultado de processos espacialmente construídos e 

produto histórico de relações políticas. Desta forma, “o território é produto dos atores sociais, 

são esses atores que produzem o território, partindo da realidade inicial dada, que é o espaço” 

(RAFFESTIN, 1993, p. 7). 

Os territórios são compreendidos nas relações de poder exercidas nos espaços pelos 

diferentes grupos sociais, que estão em situação de acomodação ou processo de disputa e 

conflito, podendo estar inseridos em um campo de forças e de lutas, segundo Raffestin (1993).  

De acordo com este autor, não se separam as noções de poder e território. O poder é 

um conceito que se sustenta no tempo e no espaço. O poder não é herdado e não está situado 

de forma binária, em contrapartida, é a ação em exercício, inserida e hierarquizada nas 

relações sociais. Raffestin (1993) embasou-se na perspectiva de poder em Foucault (1979). 

O poder não é algo, coisa ou objeto físico que se ocupada materialmente. Ele nem é 

propriedade de alguém nem está centrado em uma instituição e/ou aparelho de Estado. 

Doravante é um conjunto complexo de atos assimétricos aplicados, podendo estar dissolvido 

no tecido social de forma provisória, contingente e tácita, segundo Foucault (1979).  

Haesbaert (2004) define o território em três dimensões: a) a dimensão política, 

relacionada à noção de domínio, controle e soberania do Estado; b) a dimensão econômica, 

que valoriza o fator locacional, a base da produção, a fonte de recursos e as forças produtivas 

e c) a dimensão cultural, que enfatiza os aspectos simbólicos e subjetivos. 

Em relação à dimensão cultural do território, Haesbaert (2004) afirma que o território 

é produto da representação, atribuição e apropriação simbólica de grupos sociais. Desta 

                                                           
24 Claude Raffestin foi um filósofo francês, nascido em 1926, em Paris, falecido em 1984. Dedicou-se ao estudo 

das relações de poder e dos conhecimentos exercidos pelas instituições sociais. 
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forma, os diferentes grupos constroem territórios a partir dos seus usos, costumes e tradições, 

bem como, determinados grupos podem ser identificados por outros grupos a partir de seus 

territórios, refletindo a identidade cultural do mesmo.  

O autor propõe uma hipótese para auxiliar no entendimento acerca do território:  

Tomemos o exemplo de uma sociedade indígena. Facilmente podemos 

afirmar que ela constrói seu território como área controlada para usufruto de 

seus recursos, especialmente os recursos naturais (algo bastante genérico e, 

portanto, variável entre os diferentes grupos). Mas os referentes espaciais, aí, 

também fazem parte da vida dos índios como elementos indissociáveis, na 

criação e recriação de mitos e símbolos, podendo mesmo ser responsáveis 

pela própria definição do grupo enquanto tal (HAESBAERT, 2004, p. 69). 

  

Ainda segundo o referido autor, o território é elaborado pelas coletividades enquanto 

signo, cuja significação depende do domínio dos códigos simbólicos dos grupos. Segundo 

Leite (2000), os grupos imprimem no território suas referências simbólicas relevantes que 

contribuem para reproduzir seu modo de vida.     

De acordo com os relatos de dona das Neves, havia muitos lugares e estradas do tempo 

de sua juventude em que ela gostava ou recordava. O Caminho das Pedras, por exemplo, foi 

uma estrada que a marcou, no sentido de topofobia, empregado por Tuan (1980), pelas 

histórias dos mais antigos. Segundo Tuan (1980), os lugares para as pessoas possuem 

topofobia e topofilia. A topofobia seria o sentimento de medo em relação aos lugares, isto é, 

as experiências negativas vivenciadas nos lugares. Já a topofilia seria o sentimento positivo e 

agradável ligado aos lugares, em suas palavras: “o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou 

ambiente físico” (p. 19). 

Esses sentimentos vinculados aos lugares são acionados no momento em que dona das 

Neves se recorda das histórias dos tempos da infância e dos mais velhos, como, por exemplo, 

a estrada do Caminho das Pedras que remonta a um espaço de trânsito de pessoas 

desconhecidas, indicado como perigoso pelos próprios moradores do quilombo, localizada em 

uma área de chapada25 que pertence ao seu território. Em suas palavras:  

 

Tem um fundo, dentro da chapada ali, que chamava Caminho das Pedras. É 

aonde todo mundo ia para São Francisco. O pessoal de Brasília de Minas 

passava por dentro daqui indo para São Francisco. Passava ciganos. Já 

acamparam por aqui em alguma água.   

 

Passava pessoas que a gente... Que o povo daqui tinha muito medo. Falava 

que era sonhador. Que matava gente. Ou que tava escondendo.  

 

                                                           
25 Terreno elevado e relativamente plano. 
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Tinha muita perseguição que antigamente que os pessoal dormia nas casas 

uns dos outros. Família dormia nas casas do outro com medo. Sem saber o 

que que era. Podia ser gente perdido. Mas ninguém sabia o que que era. Aí 

esse Caminho das Pedras acabou. Só tem um buraco ali. (Entrevista 

concedida por dona Maria das Neves, 2017).  

 

Dona das Neves relata que os moradores de Buriti do Meio tinham o costume de 

atribuir nomes às estradas em direção aos locais de destino e aos lugares especificamente. 

Vários são os nomes de caminhos importantes e lugares citados, tanto no sentido de topofobia 

e topofilia para Tuan (1980), em seus relatos: 

Outros nomes: Caminho das Pedras, o mesmo caminho do Jacú, Luislândia, 

era Jacú. Depois que municipalizou que Luislândia. O Caminho do Chapéu 

de Pedra, Caminho da Rancharia, Caminho da Pedra, ao lado da fazenda. 

Caminho da Passagem Funda. Caminho do Ribeirão, que é o arraial 

próximo, uma comunidade, na verdade.  

 

Caminho da Boa Vista também. Lugar muito perigoso. Quando tinha os 

trabalhadores do lado de lá, ninguém mexia.  

 

Outro lugar é o cemitério de criança. Que era no Mocó. E tem outro 

cemitério na comunidade vizinha que é Buriti Grande. Mais que leva mesmo 

mais é para Luislândia. 

  

A igreja tem a igreja católica. Lá embaixo. Porque mais antigamente era um 

salão onde ia rezar. Aí depois que esse padre que veio que fundou as 

comunidades, ele fez projeto para a gente ter capela (Entrevista concedida 

por dona Maria das Neves, 2017).  

 

Dona das Neves afirma que têm muitos sentimentos positivos em relação à igreja 

Católica. Mesmo antes da construção da atual igreja Católica, os lugares de reunião, de 

comunhão e de missa eram considerados como sagrados para ela. Os seus pais eram católicos, 

o pai, inclusive, era cabeça de folião. Também relata que já houve manifestações religiosas de 

origem africana, tais como, o Candomblé e a Umbanda, mas esfriou. Desta forma: 

 

Meus pais eram tudo católicos. Meu pai era cabeça de folião. Tanta coisa 

que ele ia. Como se fosse pajé. Aqui já teve religião africana, só que esfriou, 

né? O candomblé teve. Congada forte teve. Depois foi esfriando. Só mesmo 

folia, cabeça de folia. Igual as ladainhas que a gente reza até hoje é das 

matriz africanas.  

 

Minha avó tinha quinze tons de ladainha. Nesse estandardizo tudo eu tenho. 

Ela cantava essa ladainha. A pessoa fazia promessa ela ia. Sabia, a pessoa 

ia lá para a beira do rio (Entrevista concedida por dona Maria das Neves, 

2017). 
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De acordo com os relatos de dona das Neves referentes à religião, para Malinowski 

(1942), a religião diz respeito à dimensão do sagrado e é um fim em si mesmo.  

Dürkheim (1996) define as religiões como sendo representações construídas 

coletivamente, que combinam crenças, mitos, dogmas e ritos. Todas as religiões seriam, 

assim, cosmologias simbolizadas culturalmente. Assim, a religião é um todo organicamente 

integrado. 

De acordo com o referido autor, a religião é uma representação idealizada pela 

sociedade e imbricada na realidade. Em suas palavras, a religião pode ser entendida como: 

“Um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a coisas sagradas [...] crenças e 

práticas que reúnem numa mesma comunidade moral, chamada de igreja, todos aqueles que a 

elas aderem” (DÜRKHEIM, 1996, p. 32). 

Segundo Dürkheim (1996), as representações coletivas são modos de pensar e de 

compreender a realidade que são formulados no processo de interação. 

Geertz (1989) destaca a dimensão cultural da religião26, sendo esta um sistema cultural 

que transmite visões de mundo de uma geração a outra e institui disposições simbólicas de 

acordo com o ethos estabelecido.   

 

 

2.3 Festas de Buriti do Meio 

 

De acordo com os relatos de José Ferreira, a comunidade de Buriti do Meio 

promove dois eventos de caráter tanto político quanto cultural, sendo a Festa da Abolição da 

Escravatura – ocorre no dia 13 e 14 de maio – e a Festa do Dia da Consciência Negra – 18 e 

19 de novembro. Foi dona das Neves quem idealizou o projeto, a fim de reivindicar direitos 

sociais e reafirmar elementos advindos das culturas africanas e afro-brasileiras. Durante a 

festa, os organizadores do evento relembram do feito da princesa Isabel27. Eles citam outras 

formas de expressão da comunidade, como a dança de roda, a folia e a dança do pote, sendo 

todas danças de origem católica.  

 

As festas acontece em maio e novembro. Esta está comemorando a abolição 

da escravatura, em que Maria das Neves foi à criadora. Houve um 

                                                           
26 “um sistema de símbolos que atua para estabelecer poderosas, penetrantes e duradouras disposições e 

motivações nos homens através da formulação de conceitos de uma ordem de existência geral e vestindo essas 

concepções com tal aura de fatualidade que as disposições e motivações parecem singularmente realistas” (p. 

67). 
27 Conforme relatos de moradores da comunidade, durante a festa, a princesa Isabel representa o símbolo da 

alforria, por abolir a escravidão. 
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reconhecimento de um tempo para cá. Isso tudo veio da África. (Entrevista 

concedida por José Ferreira, 2017). 

 

Segundo as narrativas do dançarino Osmar Ribeiro da Silva, a festa incorpora 

outros gêneros de manifestações culturais que são associados à cultura africana.  

A partir de dona das Neves, a combinação de diferentes expressões culturais de 

origem africana funciona como estratégia para reforçar a representação ideológica28 do grupo 

enquanto quilombola, como instrumento de luta política e forma de organização coletiva, 

citando, por exemplo, o breakdance, a capoeira e outros estilos de vida urbanos ou da 

periferia norte-americana e brasileira. Ele destaca que faltam muitos direitos garantidos a 

serem conquistados, apesar de certos avanços. 

Segundo o senhor Jaime e dona Brasiliana, a festa da Abolição da Escravatura tem 

como finalidade, sobretudo, resgatar os costumes e valorizar a cultura de Buriti do Meio. Eles 

citam outras formas de expressão da comunidade, tais como: dança de roda, a folia e a dança 

do pote, sendo todas de origem católica. A dança de roda é executada por várias mulheres que 

dançam uma ao lado da outra, na maioria das vezes em movimentos sincronizados, em 

contrapartida, os homens tocam os instrumentos musicais. A folia é composta só por homens 

que tocam instrumentos, como, por exemplo, o violão, a viola, o triângulo e cantam músicas 

de caráter religioso. 

 

A festa é para valorizar a cultura, para relembrar a princesa Isabel e 

preservar os negros. 

 

 A dança do pote é uma senhora com um pote na cabeça e ao seu redor têm 

outras mulheres dançando e cantando. Só mulheres dançam e os homens 

ficam para tocar. As mulheres não tocam.  

 

Mas das Neves toca com batuque. Isso tudo é uma tradição e continua. É um 

costume. A tradição é ela dança, e para não parar.  

 

A função é para preservar a cultura. A folia são somente homens; o terno 

que dançam e cantam. É costume. Queira e saiba (Entrevista concedida por 

Jaime e Brasiliana, 2017). 

 

Do ponto de vista teórico, encontramos em Tylor (1871) subsídios para 

compreender o esforço dos quilombolas em atividades festivas que reafirmem sua cultura, um 

exemplo disso é a dança do pote.    

                                                           
28 Dumont (2000, p. 264) define ideologia da seguinte forma: “o sistema de representações (ideias-e-valores) 

[...]”.  
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O referido autor foi um dos pioneiros na problematização do conceito de cultura. 

Sua definição é bastante genérica, porém, relevante para os demais trabalhos etnológicos. A 

cultura seria, portanto, um todo complexo de crenças, arte, costume, entre outros. 

Em Dumolard (1981), a cultura é um filtro e uma interpretação que possui lógica 

própria e norteia ações sociais.   

Geertz (1989) embasa nas teorias da semiótica para formular o próprio conceito 

de cultura. Para o autor, a noção de cultura é como teia de significados tecidas pelos homens, 

transmitidas de gerações em gerações, internalizadas na forma de sistemas de símbolos, 

compartilhadas no interior de cada grupo e passíveis de serem interpretadas. 

De acordo com o referido autor, a cultura é como se fosse um contexto, que pode 

ser interpretado a partir de atos simbólicos e pontos de vista dos nativos. Sendo que as ações 

sociais dos nativos correspondem a pequenos eventos que se vinculam a grandes temas.  

Segundo Geertz (1989, p. 26), a interpretação por parte do pesquisador será 

sempre incompleta, pois somente os nativos são capazes de agir e dizer com propriedade qual 

o papel de certos elementos culturais em suas vidas.  Sendo assim, “os textos antropológicos 

são eles mesmos interpretações e, na verdade, de segunda e terceira mão”. 

Claval (2001) descreve o conceito de cultura como sendo um conjunto de 

técnicas, artefatos e práticas enraizadas tradicionalmente nos territórios de diferentes grupos.  

A definição de cultura em Jackson (1992, p. 3) perpassa pela análise geográfica: 

“cultura não é apenas socialmente construída e geograficamente expressa, mas também 

espacialmente constituída”.  

A Dança do Pote, enquanto forma de expressão cultural, foi criada por dona 

Venância, mulher, negra, com 79 anos de idade, moradora do quilombo e tia de dona das 

Neves. Segundo seus relatos, foi intuição de Deus, pois, especialmente em um dia de chuva, 

estava sozinha em casa recolhendo as peças de artesanato para guardar. Recorda que tinha o 

costume de colocá-las na cabeça para transportar, quando reparou que determinado pote 

possuía um buraco no fundo que se assentava adequadamente na sua cabeça.  

Ainda de acordo com seus relatos, ela percebeu que era capaz de dançar com o 

pote na cabeça, como fazia uma tia que brincava com um pote de pinga também na cabeça. 

Pedindo proteção a Deus, ela guardou segredo e esperou o dia de festa. No dia da dança, ela 

dançou e chamou a atenção das outras pessoas, admiradas com tamanha façanha. A partir 

desse dia, ela passou a sempre dançar com o pote na cabeça. A sua filha criou a música 

específica da Dança do Pote e passou a dançar também com o pote assentado na cabeça. 

Devido à repercussão da apresentação, outras jovens da comunidade copiaram a coreografia, 
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aprenderam a cantar a música e a dançar da mesma forma. As duas relatam que essa dança é 

uma revelação religiosa somada às construções artesanais, aos fenômenos meteorológicos e 

performances femininas. 

De acordo com nossas observações, a Dança do Pote pode ser descrita da seguinte 

maneira: no primeiro momento, as mulheres dançam e cantam em forma de roda, depois os 

homens tocam e acompanham as mulheres a cantar e, no terceiro momento, uma mulher 

somente dança e canta com o pote na cabeça. Dona Maria das Neves aproveita a ocasião para 

batucar. 

 
As danças vai dos princípios dos antepassados. É uma tradição, que vem 

dos africanos. A origem da dança do Pote foi coisa de Deus que me 

mostrou. A música fazendo isso pelo toque. Eu sinto um milagre sagrado de 

Deus.  

 

Na dança do pote só dança mulheres. Os homens não dançam, porque eles 

não quiseram. Mas tinham que ser assim. Mas eles podem dançar se 

quiserem.  

 

A dança da Roda é assim: pega na mão e dança e forma a roda. Era 

cantando versos. Das Neves que criou. Toda dança ela chama. Ela é 

coordenadora do grupo. É sempre o mesmo grupo.  

 

É cultura por mais ou menos 10 anos. A cultura vem com o Eusébio, meu 

bisavô, que deixou para nós. É coisa de família. Ele gostava de oração. Ele 

ficou doente, e quem ficava com ele era meu pai. Não tinha médico na 

época. Era o remédio de folha que tratava. 

 

 A festa de hoje é assim: primeiro o terno e segundo a oração (Entrevista 

concedida por dona Venância e Maria Lúcia, 2017).  

 

 

Segundo as narrativas de Venância e Maria Lúcia, Eusébio ficou doente e foi 

tratado com remédios caseiros do cerrado, tais como: folhas, raízes e plantas rasteiras. 

Eusébio morreu na quaresma29, período de muita reza na comunidade. Elas descrevem que na 

Sexta-feira da Paixão30 rezava durante toda a noite para lembrar a sua morte, costume passado 

de geração a geração, em forma de cumprimento de uma promessa.  

Ainda de acordo com os relatos dessas moradoras de Buriti do Meio, as danças 

são de origem africana, desde o princípio da fundação, remetendo a Eusébio Gonçalves e seus 

descendentes. Já a folia pertence à igreja católica, estando ligada aos santos e à devoção 

cristã, trazida também por Eusébio, que era católico.  

                                                           
29 Para a igreja Católica, o tempo da Quaresma decorre desde a Quarta-feira de Cinzas até a Solenidade de     

Domingo de Ramos, correspondendo aos 40 dias da Quaresma.  
30 É um feriado religioso comemorado pelos cristãos, simbolizando o dia da morte de Jesus Cristo e faz parte das 

festividades da Páscoa.  
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Com relação ao conceito de festa, Dürkheim (1996) considera as festas como 

sendo a constituição da própria coletividade que age enquanto sociedade. Essas são momentos 

rituais, onde combinam gestos, crenças, atos, discursos, convicções, procedimentos e 

significações compartilhadas. As festividades são acontecimentos contextualizados que 

garantem a expressão da efervescência coletiva de um grupo, de acordo com a experiência 

política e espiritual. Desta forma, o homem que crê pode mais.    

Em Eliade (1992, p.46), uma festa desenrola-se sempre no Tempo original. É 

justamente a reintegração desse Tempo original e sagrado que diferencia o 

comportamento humano durante a festa daquele de antes ou depois. Em 

muitos casos, realizam-se durante a festa os mesmos atos dos intervalos não 

festivos, mas o homem religioso crê que vive então num outro tempo. 

 

Já Moura (1997) afirma que as festas dos quilombos perpetuam as tradições, 

valorizam a cultura e afirmam a visão de mundo do grupo. 

Segundo Perez (2000), a festa é o lugar do encantamento e da reinvenção. As 

festas garantem o acesso aos lugares da vida social.  

Durante a festividade, Wendell relata sobre a personalidade, posicionamento, 

visão de mundo e estratégia de luta de Zumbi e Ganga Zumba: 

 

Questão de Palmares. Dentro desse processo lá na administração mesmo de 

Palmares mexia duas linhas de pensamento:  

 

Ganga Zumba pensava de uma maneira diferente de Zumbi e era uma 

maneira de uma ancestralidade nata. Zumbi, como ele teve uma certa 

influência de estar na cidade, porque é o meio social em que ele viveu e 

também que ele se aperfeiçoou de estar conhecendo como os brancos se 

moviam, chefes de capitanias se moviam. Isso facilitou na sua luta. Quando 

ele voltou para Palmares, houve uma questão de ter essa visão radical de 

guerra.  

 

Ganga Zumba  ele nunca saiu do quilombo. Ficava ali. Ele tinha uma visão 

de um povo que era aquele povo de estar ali. Zumbi tinha um certo avanço 

emocional e de guerreiro, que ele acabou trazendo o radical para dentro 

desse quilombo. Só que...  

 

Uma comparação que eu fiz é uma analogia que eu acho interessante até 

para os antigos como nos tempos de hoje. Ganga Zumba como um 

quilombola que está ali na zona rural e Zumbi que veio da questão da 

sociedade para dentro do quilombo. Mais como também uma representação 

de movimento negro.  

 

Eu acho isso, de Movimento Negro no sentido de que eu olho Zumbi. A 

maneira radical que a gente conseguiu tropeçar séculos. Eles vinha para a 

guerra, chegava ali, batia de frente com a sociedade, falava que o negro 

tinha vez. Zumbi tinha essa característica.  
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Ganga Zumba, como ele, o processo dele era dentro do quilombo, ele 

morreu cedo, na verdade, aí quem assumiu o trono mesmo foi de verdade foi 

Zumbi.  

 

Aí o quilombo teve outra ideia tanto de guerra e administrativa e acabou 

aparecendo os seus guerreirozinhos para cada um para um quilombo 

diferente. Houve muitas guerras. Quilombos sendo povoados por esses 

guerreiros. E acabou crescendo isso no Brasil.  

 

O Movimento Negro não se comunica com a comunidade quilombola. Você 

acredita? Na Conferência de Promoção da Igualdade Racial esta a elite do 

Movimento Negro e poucos quilombolas. uns cinco ou seis.  

 

A elite são pessoas politicamente. Brigam por políticas públicas para a 

questão da negritude do Brasil, mas não vai ver eles aparecendo isso, 

falando sobre políticas públicas quilombolas. Dois pontos. Mídias existem. 

Movimento Negro combater o racismo, mas quilombola não aparecem nas 

suas falas.  

 

A luta do quilombola dentro desse processo todo. Ele está mais distante do 

Movimento Negro. Causa um certo reflexo de luta muito grande.  

 

O Movimento Negro está mais concentrado numa situação urbana. Ele não 

está concentrado dentro de uma comunidade quilombola. A luta deles é em 

prol a certa negritude. Não é a negritude no total. Seria uma negritude que 

está concentrada no urbano.  

 

Até as pessoas de periferia têm uma certa dificuldade de se comunicar com 

eles. Agora você imagina a questão... Já que a gente fala de uma luta de 

igualdade. Nós que estamos na outra ponto que é de comunidade 

quilombola.  

 

A gente não tinha que estar acompanhando essas lutas de mais de perto dos 

Movimentos Negros para falar das mesmas lutas?  Então. 

 

No Brasil isso precisa ser muito conversado e muito também dialogado 

desse movimento... Que a gente faça a junção de luta. Mas infelizmente, o 

que acontece, então, são praticamente um apartheid dentro de uma 

instância, né? 

 

Negritude no Brasil tem um Movimento Negro, por um lado, e comunidade 

quilombola, por outro. É uma luta árdua, porque está além dessas pessoas 

que estão à frente do Movimento Negro. 

 

Muitos conhecem a política pública específica pro povo negro. Eles são 

comprados. Comprados com cargos de governo. São cargos importantes de 

subsecretarias. Secretaria. Acabam tendo um certo conforto dentro da linha 

de combate. Eles passam a fazer uma militância não árdua.  

 

Passam... Militância em prol do governo que está ali. Pode ser o Governo 

Estadual, Municipal e Federal. Pode! Mas vendido por pouco. Dinheiro, na 

verdade. E sabendo que tem mais de 76 milhos de negros no Brasil brigando 

por uma causa.  
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Movimentos Negros fazem essas intervenções de políticas públicas mais 

negociáveis. Negociáveis com os espaços do governo. Negociável direta. 

Acabam favorecendo algumas coisas que depois que a gente como militante 

da comunidade de quilombola para consertar.  

 

Recentemente sobre a educação do estado. Educação Quilombola. Hoje, 

criada em 2003 ou antes. Líderes do Movimento Negro questão de debates. 

Eles como os militantes de frente poderiam fazer um trabalho mais contínuo. 

Porque estão mais concentrados na cidade. 

 

Nós quilombolas estamos concentrados na outra ponta, no meio do mato. 

Não dava para a gente acompanhar os trabalhos. 

 

A grande resposta que a gente teve da Educação Escolar Quilombola que 

nós conseguimos avançar... Que eles montaram as Diretrizes de Base e uma 

Comissão Permanente que é a Educação Quilombola, mas isso é muito 

pouco. Tem mais de 10 anos. São em passos lentos. Quem perde é a gente. 

Uma juventude fora de controle.  

 

Juventude encarcerada em grandes presídios das cidades e as grandes 

fazendas que é São Paulo. 

 

Grande fazenda que concentra o maior número de pessoas. Virou um 

grande cárcere, grande senzala de grande porte que concentra muitos 

escravos. Volta para a condição de escravo dentro do presídio. Realidade. 

 

 

De acordo com os relatos de Wendell, este descreve duas diferentes perspectivas 

de pensamento e ação que se referem à mesma questão: como os líderes e movimentos sociais 

negros devem agir para defender os territórios sociais, reivindicar direitos políticos e se 

organizarem coletivamente em redes de atuação. Para isso, ele cita dois tipos de lideranças 

reconhecidas (Ganga Zumba e Zumbi) e as associa ao movimento negro e quilombola, 

apontando as fortalezas e fraquezas de cada um deles. Por um lado, Ganga Zumba foi o 

primeiro líder do quilombo de Palmares, sujeito conhecedor das tradições e costumes 

africanos. A sua visão acerca da realidade social era limitada ao ambiente rural do quilombo, 

desconhecendo outras formas de organização social e estilos de vida. Ele atuava dentro do 

quilombo, sabia das necessidades materiais e espirituais do lugar, apesar de ter falecido cedo.    

   Já Zumbi, sucessor de Ganga Zumba, possuía a capacidade de montar 

estratégias de guerra e de defesa do território, conhecimentos estes conquistados devido à 

estadia entre os brancos da cidade, possibilitando ao mesmo à leitura da realidade social do 

período colonial brasileiro, o que lhe garantiu uma posição privilegiada e poder de decisão no 

meio quilombola. Zumbi levou conhecimentos de gestão, liderança e organização militar para 

Palmares. Assim, sua característica principal era de confronto, de gestão, conscientização e 

ação política. 



63 
 

Para Wendell, Zumbi reproduzia a lógica de organização, de trabalho cooperativo 

e delegação de tarefas, o que levou a motivar outros quilombolas a serem guerreiros. 

Wendell compara as ações de Zumbi com as atitudes do movimento negro. 

Semelhante a Zumbi, o movimento negro tem acesso às referências diversas, tem um caráter 

mais urbano, suas pautas estão alinhadas às dificuldades dos citadinos, também são mais 

instruídos, porém, as suas fraquezas estão relacionadas à carência de comunicação com os 

movimentos quilombolas. Por outro lado, Ganga Zumba se assemelha aos quilombolas pelas 

raízes ao rural, por estarem excluídos das tomadas de decisão que envolvem políticas públicas 

para negros.  

Segundo os relatos de Wendell, este aponta que há desarticulação e falta de 

organização ou união dos movimentos negros em geral, que contemplem as comunidades 

quilombolas, os negros das zonas rurais, os citadinos da periferia e as elites econômicas, 

políticas e intelectuais negras. Ele narra que se existisse mais cooperação entre os povos 

negros brasileiros, a sociedade brasileira seria mais justa e inclusiva. Por fim, ele usa uma 

expressão contundente para definir a situação atual do país, associando ao período 

escravocrata: Grandes Fazendas, referindo-se às elites brancas ricas e privilegiadas no sentido 

econômico, político e cultural; e os escravos, especialmente, as pessoas negras da periferia e 

das zonas rurais excluídas pelo Estado brasileiro. 

Durante a Festa da Abolição da Escravatura, Wendell, dona das Neves e outras 

lideranças quilombolas resgatam a trajetória de vida de Zumbi, o que nos faz perceber que a 

personalidade e o espírito guerreiro de Zumbi é mais almejado do que os atributos pessoas de 

Ganga Zumba.     

Segundo relatos de Jociele – mulher, jovem e evangélica –, há muitos evangélicos 

na comunidade pertencentes à Congregação Cristã no Brasil. Um dos motivos do aumento de 

evangélicos em Buriti do Meio é devido à doutrina religiosa dessa igreja, sobretudo, ligado ao 

batismo, que é realizado na fase adulta e com o consentimento do fiel, ou seja, muitos dos 

católicos que foram batizados na infância converteram-se ao protestantismo na fase adulta. 

Ainda segundo seus relatos, ela apresenta o seu ponto de vista acerca da dança: 

 

Antes de eu nascer já existia a festa. Eu não danço! Não gosto!  Não me 

sinto bem! Não pode! Porque meu pai é evangélico e não deixa. A minha 

mãe é católica. Mas gosto de dançar forró. Eles deixariam o forró. Eu até 

queria dançar... Minha avó Ana Luísa dança.  

 

Os jovens estão perdendo interesse pelas tradições. Os jovens vão para São 

Francisco. Eles viajam para trabalhar. Jovem diverte nos bares daqui 

(Entrevista concedida por Jociele, 2017).  
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Para Jociele, há um conflito psicológico entre se permitir participar das danças 

culturais e, ao mesmo tempo, se policiar para não cair em tentação, devido às convicções 

religiosas que questionam certas tradições de origem africana e católica, como, por exemplo, 

a Ladainha, as Novenas, Encontro de Terços, as Folias de Reis, o batuque, as práticas de 

tratamento e cura pelos raizeiros, as danças, cantos e cânticos que remetem aos ritos de 

Umbanda e Candomblé.  

Segundo dona das Neves, o batuque se chama Coruja ou lundu. É uma tradição 

que veio dos avós. Os homens tocam tambores, rebecas, moda de viola e sanfona. As 

mulheres dançam em conjunto, com exceção de dona das Neves que toca tambor e canta as 

músicas. O batuque se mistura a outras manifestações culturais, como a folia, dança de roda e 

as danças das mulheres. Era tocado especialmente em festas específicas, como em 

casamentos, festas de São João e eventos comemorativos. Nos dias atuais ele é executado na 

Festa da Abolição da Escravatura, que acontece nos dias 13 e 14 do mês de maio, e na Festa 

do Dia da Consciência Negra, 18 e 19 de novembro. 

Dona das Neves afirma que é proposital o uso do turbante durante as festividades, 

sendo presente de sua avó e costume dos mais idosos. Ela relata que sente uma energia que 

vem da alma, que é um dom de Deus e vem do Espírito Santo  quando está dançando. Ela 

não criou o batuque, mas o resgatou. O batuque é acompanhado de muitas orações, cultos aos 

ancestrais e saberes tradicionais. Em suas palavras:  

 

Os lugares de encontro do batuque era nas casas de família mesmo. O 

motivo era por causa mesmo das épocas que comemorava, o Natal, fazia o 

presépio, o batuque estourava e virava a noite esperando folia. Tinha folia. 

Para o casamento também. Era para tudo. Era para tudo. O instrumento 

tira da matéria-prima daqui mesmo.  

 

Meu pai era Umbanda. Na casa dele tocava tanto. Tocava sanfona, tocava 

rabeca. Fazia os batuques dele. Era em qualquer tempo. Era sempre 

misturado. Porque tinha as das matriz africana, que tem os cantos das 

ladainhas. Mas aquela coisinha sempre cismado com o padre católico.  

 

Aí batia a dança da carote, ele batia tinha duas ou três. Para fazer a 

carochinha de palha de coqueiro.  

 

O batuque e a folia era misturada. Hoje mesmo tem os ternos de folia. 

Porque os batuque era mais por causa das mulheres e as mulheres puxava, 

chega e dança. Era um carnaval mesmo.  

 

Era esses lugares mesmo, por causa dos mais velhos. Sempre nas casas dos 

mais velhos que fazia a lapinha no Natal, a Páscoa, a preparação da 

Páscoa. Rezava, dentro do Domingo de Ramos, da Quarta-feira de Cinzas, 

aí começava.  
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Quarenta e cinco dias rezando na casa sozinha de minha avó. Da pouco que 

minha avó morreu, passou para a casa de minha mãe. Aí rezava. Ia rezando 

aqueles bendito mais lento. Aí quando estava na Semana Santa, rezava 

aqueles bendito mais triste. Ora para contar mesmo a história de Jesus 

morto. Aí rezava, aí quando chegava perto vinha muito tia Ana, aquele 

tempo via muita assombração dos lobisomens.  

 

O pessoal via mais onde tinha criança pagão e cachorro novinho.  

 

Era o senhor Tutu Pateca. Ele comia criancinha pagã. Ele variava e saia e 

virava. Tinha muita visagem, assombração aqui. Tinha muita coisa, meu 

filho! Tinha defuntos que morria e voltava. Pedindo as coisas e às vezes 

voltava, chegava na casa e gemia, chorava e não deixava a viúva agasalhar. 

 

A gente no Natal não tranca porta, não tramela porta. Deixa aberto, né? 

Que folião vai chegar a qualquer hora. Só fecha as portas que a gente 

dorme.  

 

Cidadão e senhora dona 

 Acenda os seus elos e 

Acenda os seus elos e 

 

 Aí pegava, quando acendia e não tinha folião, aí sabia que foi o espiritual. 

Era a presença deles, né?  

 

Porque quando a folia chega faz um silêncio, ninguém pode conversar. Só 

nessa hora que acende a luz, aí agora já muda tudo.  

 

Nesse dia ela dormiu de vestido, com a roupa de levantar (Entrevista 

concedida por dona Maria das Neves, 2017). 

 

Segundo os relatos de dona das Neves durante a festa, ela quem fez o parto de 

Flávia, acompanhado de oração e benzeção.  

A cura na erva e na crença. A dança é para alegrar e é defesa: defesa do 

território. As danças são estratégias. A defesa é do corpo e a dança é 

descarrego. É cultura. Existe dança do bendito no velório. O artesanato 

participa da Dança do Pote (Entrevista concedida por dona das Neves, 

2017). 

 

De acordo com a letra de dona das Neves (2017), o batuque: 

 

É a nossa cultura de roda. 

Tem tradição de oitenta anos. 

 

A honra não deve acabar.  

Não abandonar nossa cultura e nosso território 

 

Me perguntaram sobre a Mãe D’água 

Que é um lugar muito importante para nós 

 

É a nossa nascente 

Que foi desmatada e está quase seca 
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O batuque é composto por dona das Neves, liderança do grupo, e outras mulheres. 

O ritual é dividido em quatro momentos: no primeiro momento, Dona das Neves tem um 

papel político, abordando questões em disputa que fazem parte da realidade social vigente. 

Ela narra à trajetória de vida de Zumbi dos Palmares, enquanto símbolo de resistência à 

opressão da escravidão. No segundo momento, dona das Neves canta músicas que refletem as 

lutas dos negros, que remontam a carta de alforria dos escravos, assinada pela princesa Isabel. 

No terceiro momento as mulheres dançam, distraindo a coletividade. E, por fim, havia 

aproximadamente quatorze mulheres em forma de roda dançando e acompanhando os 

cânticos de dona das Neves, que se manteve em lugar como se fosse um palco do lado dos 

foliões. As roupas das mulheres são específicas de chita e saia rodada. 

A letra diz:  

Batucar, libertar 

Aqui libertar, arrepiar soá soá 

 

Debates vencer e lutar 

O que os antepassados deixou 

 

Sou guia 

Nós existe 

Persistir 

 

O batuque é parte complementar e indissociável da festa e das tradições que 

compõem o lugar de Buriti do Meio, ver figura 10. 

 

Figura 10: Instrumentos musicais. 

 
Fonte: PIRES, 2017. 
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Segundo Araújo (2009), o batuque é uma forma de expressão cultural específica 

de grupos negros. É executado em cerimônias religiosas, eventos festivos e manifestações de 

luta política. Também o batuque é uma forma de lazer e de resgate das tradições.   

De acordo com Aguiar (2016), o batuque é parte interagente e interdependente de 

um contexto maior que é a Festa da Abolição da Escravatura. O batuque é executado depois 

das apresentações, palestras e exibições, que fazem parte do cronograma festivo. As mulheres 

dançam com roupas coloridas e confeccionadas especificamente para essa apresentação. O 

batuque é dividido em três momentos: formação da roda, música de Zumbi enquanto hino da 

liberdade e, por fim, música do funeral.  

De acordo com Costa (1999), que estudou os sistemas rituais dos quilombolas de 

Brejo dos Crioulos, o batuque possui um caráter tanto étnico quanto religioso. O batuque é 

coordenado por mulheres que dançam depois das apresentações de grupos de folia. O autor 

divide a apresentação do batuque em dois momentos rituais: momento de sobriedade e 

momento de liberdade, este não pertence à vida corriqueira. 

 

Segundo Costa (2016), as rodas de batuque da comunidade de Buriti do Meio são 

formas de ação, comunicação e expressão que enunciam mensagens acerca da identidade do 

grupo, por um lado, e marcam as diferenças étnicas, por outro. Também é um instrumento 

político de reivindicação de direitos sociais. Dada a sua performatividade, o batuque age em 

favor da afirmação da negritude e afeta de determinada maneira a elevar a autoestima da 

comunidade. 

O batuque é uma forma de ação comunicativa e performativa, de acordo com 

Tambiah (1985), que atua como sistema ritual enunciando ideias e valores diversos.  

Segundo Peirano (2006), os rituais não se divorciam de outras ações que 

pertencem à dimensão do cotidiano, somente acentuam o que já é comum. Os rituais devem 

estar alinhados com as classificações nativas. Os sistemas rituais são eventos que acessam as 

visões de mundo e atingem objetivos políticos. Assim sendo, o ritual destaca o agir, reforça o 

contexto e se renova constantemente.  

Para o capoeirista Josivaldo, a capoeira foi introduzida em Buriti do Meio durante 

a Festa da Abolição da Escravatura. Ele argumenta que os coordenadores da festa se propõem 

estrategicamente ampliar a inserção de manifestações culturais afro-brasileiras em festas e no 

dia a dia da comunidade. Ele se recorda da cerca de pedra31 construída por negros para 

reforçar a negritude da festa e da capoeira. Trechos da letra da capoeira: 

                                                           
31 Será discutida no terceiro capítulo. 
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Viviam em cativeiros e cheguei para jogar 

Joga o berimbau  

Chega mais para cá  

 

Veio da Bahia tocador de berimbau  

Viva eu, viva  

Vem jogar mais eu, irmão meu  

 

Jogadores Palma, palma  

Sangue dos índios se misturam  

Do branco se misturam 

Dos negros se misturam 

 

Cobra açoitada não sabe rastejar.  

O seu veneno é fatal 

Corpo fechado e com Deus está 

 

Ritmo, chibata e batia.  

Não é caratê.  

Rezei na folha seca e fazem chuê muá 

 

 

Com relação à folia, seu Amaro, cabeça de folia, argumenta que a folia também é 

batuque, mas têm diferenças. A folia é mais antiga, trazida por Eusébio. A folia é fé, alegria, 

distração e devoção aos santos. A folia é composta somente por homens que tocam a viola, o 

violão e a caixa. Ela remonta as antigas Folias de Reis de Portugal. Já o Batuque é a festa de 

dona das Neves, que celebra as promessas, rezas e cantos.  

Letra da música da folia: 

 

Peço licença  

Versos de uma cantiga 

 

Aquele que retornar 

Ou valer mais de uma vez 

 

Comia o que plantava e colhia 

Na África moderna 

 

Relando a mandioca  

Tem coisa da nossa terra que nós não lembra 

 

Eu peço licença 

Eu aqui 

 

Vez ao dia 

mandioca cantando 

 

Para quando eu retornar 

Era dia 

 

Roda de lá mandioca 
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Forma de torrar farinha 

 

Amanhã por essas horas deve ter mandioca virar farinha 

Cantando os versos 

 

Pisa na flor 

Não maltrata meu amor  

 

De acordo com os relatos de dona das Neves e sua família, eles não sabem 

precisamente a localização do país ou região em que os ascendentes de Eusébio nasceram. Por 

meio da tradição oral, eles narram que seus ancestrais vieram do continente africano e 

especialmente Eusébio foi um escravo em terras brasileiras. Também afirmam que ainda não 

tiveram a oportunidade de visitar o continente africano, mas sentem como se já conhecessem; 

que têm boas recordações da África, sobretudo, quando escutam dos mais idosos as histórias 

de lá ou nas ocasiões em que assistem reportagens do continente em programas televisivos. 

De acordo com Tuan (1980), os lugares possuem múltiplas escalas, sendo estas 

desde o lar, a região, a nação e, neste caso, o continente africano em sua totalidade. Sendo 

assim, a África é um lugar representado simbolicamente e compreendido afetivamente, no 

sentido de topofilia. Desta forma, os lugares para esses quilombolas extrapolam os limites de 

seu território. 
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CAPÍTULO III 

IDENTIDADES E TERRITORIALIDADES EM BURITI DO MEIO 

 

 

3.1 Identidade a partir do Artesanato  

 

Segundo os relatos de dona das Neves, o artesanato é fonte de renda e de 

significação para os moradores de Buriti do Meio. A comunidade é conhecida na região pela 

produção do artesanato, conforme o Mosaico de Fotos 11. Também afirma que o artesanato 

faz parte das tradições culturais do quilombo, tendo ligação com a negra acorrentada. De onde 

a negra veio, era comum fazer uso de panela de barro. Sendo assim, o artesanato tem muitos 

anos de existência na comunidade. 

 

Mosaico de Fotos 11: Artesanato de barro 

    

       

 
Autor: PIRES, 2017. 
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De acordo com Aguiar (2016), as mulheres quilombolas de Buriti do Meio 

ocupam um papel de destaque na produção, distribuição e comercialização do artesanato, 

sendo este instrumento de reprodução cultural e condição de existência da coletividade. A 

atividade de manusear o barro, através das próprias mãos é também uma forma de sustento 

durante a ausência dos homens que migram sazonalmente para outras regiões em busca de 

emprego e renda. Assim, o artesanato se constituiu enquanto um artefato cultural de 

enunciação da própria ancestralidade e tradicionalidade comunitária.  

De acordo com nossas observações, o artesanato também é um bem cultural 

imaterial32 que delineia simbolicamente a diferença da comunidade de Buriti do Meio em 

relação às outras comunidades quilombolas ao seu redor e demais sociedades.  Dada à 

condição patrimonial, o artesanato é resultado de procedimentos técnicos e maneiras de fazer 

aprendidas com os antepassados. 

 

   Mosaico de fotos 12: Artesanato 

                     

     
Autor: PIRES, 2017. 

 

                                                           
32 Segundo o Artigo 216 da Constituição Federal de 1988, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 

natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, 

à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas 

de expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as 

obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - 

os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico 

e científico.  
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Os quilombolas dessa comunidade reforçam, ratificam e assumem uma entre as 

várias identidades que possuem através da produção e simbolização dada ao artesanato. Este 

seria um referente simbólico e político de sustentação e reivindicação do direito territorial, 

segundo Aguiar (2016). 

De acordo com a referida autora, o artesanato é uma forma de conhecimento 

tradicional que incorpora concepções, valores e experiências sentimentais aos lugares de 

Buriti do Meio.  

Em suas palavras:  

Fazer objetos cerâmicos tornou-se uma prática de produção ligada aos 

modos de vida da população. O envolvimento dos homens é ínfimo na 

produção, sua contribuição está na queima das peças ou no pegar a lenha 

para o forno. Na comunidade, a extração do barro é feita de forma manual 

bem como o seu transporte. Em muitas vezes, são as próprias mulheres que 

carregam o barro nas suas cabeças, embora a comunidade possua alguns 

equipamentos que ajudam no aprimoramento do artesanato, ainda assim, os 

trabalhos são bastante simples. Menciona-se que o material, como o barro, a 

lenha, para a confecção dos artefatos de argila, é extraído no próprio 

território, o que para as mulheres contribui ainda mais para o 

desenvolvimento desses. Antes do reconhecimento legal do Estado como 

povo que possui reminiscência histórica, o artesanato era feito à base do 

conhecimento dos saberes tradicionais do seu povo (AGUIAR, 2016, p. 89). 

 

No que se refere à análise de identidade, Hall (1997) a compreende de três formas 

distintas: sujeito do Iluminismo, sujeito sociológico e sujeito pós-moderno. O sujeito do 

Iluminismo seria aquela pessoa que assume uma identidade unificada, centrada e embasada na 

racionalidade. A identidade do sujeito sociológico é formada na inter-relação com outras 

pessoas importantes, vinculando o eu e a sociedade. Por sua vez, o processo de identificação 

constrói o sujeito pós-moderno. A identidade deste sujeito é experimentada enquanto 

celebração móvel, ou seja, não é fixa, essencial, permanente e centrada. Para este autor, as 

identidades dos sujeitos pós-modernos estão descentradas, deslocadas e fragmentadas. Assim, 

a identidade do sujeito pós-moderno possui sentidos diferentes das outras identidades (sujeito 

do Iluminismo e sujeito sociológico). 

Segundo Hall (1997, p. 13), as transformações estruturais e institucionais 

proporcionadas pela modernidade tardia produziram mudanças nas identidades culturais dos 

sujeitos. Os sujeitos na pós-modernidade possuem mais de uma identidade, podendo acioná-

las de acordo com as exigências do contexto em ação ou optando, de forma consciente ou não, 

por uma entre as várias. “O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente”.  

Em Hall (1999, p. 39), a identidade é vista em processo: 
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Assim, em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos 

falar de identificação, e vê-la como um processo em andamento. A 

identidade surge não tanto da plenitude da identidade que está dentro de nós 

como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é ‘preenchida’ a partir de 

nosso exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por 

outros.  

 

Ainda de acordo com o referido autor, as identidades dos sujeitos pós-modernos 

estão constantemente em processo de interação e reinvenção, através das redes de 

representações sociais que os próprios criam, participam e pertencem, no tempo e no espaço, 

estando sujeitas a deslocamentos.     

Segundo Castells (1999), a identidade é uma fonte de significado construída e 

vivenciada por atores sociais, através do processo de individualização. Para esse autor, há 

uma identidade primária que estrutura as demais identidades. Também essa é experimentada 

em contextos de relações sociais de poder. Ele elabora três modelos teóricos para explicar as 

identidades:  

A identidade legitimadora: introduzida pelas instituições dominantes da 

sociedade no intuito de expandir e racionalizar a sua dominação em relação 

aos atores sociais [...]. Identidade de resistência: criada por atores que se 

encontram em posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela 

lógica da dominação, construindo, assim, trincheiras de resistência ou 

sobrevivência com base em princípios diferentes dos que permeiam as 

instituições da sociedade [...] Identidade de projeto: quando os atores sociais, 

utilizando-se de qualquer tipo de material cultural ao seu alcance, constroem 

uma nova identidade capaz de redefinir sua posição na sociedade e, ao fazê-

lo, de buscar a transformação de toda a estrutura social (CASTELLS, 2000, 

p. 24). 

 

Já Silva (2005) compreende a categoria identidade de forma indissociável e 

interdependente da noção de diferença. O autor argumenta que a afirmação ou autoafirmação 

de uma identidade é ao mesmo tempo a negação de uma multiplicidade de outras identidades. 

Ele caracteriza a identidade da seguinte maneira: é autocontida, é criatura da linguagem, 

possui o poder de definir, é uma relação de poder assimétrica, envolve uma dinâmica de 

adiamento e processo de instabilidade. 

Segundo o autor: 

A identidade, tal como a diferença, é uma relação social. Isso significa que 

sua definição – discursiva e linguística – está sujeita a vetores de força, a 

relações de poder. Elas não são simplesmente definidas; elas são impostas. 

Elas não convivem harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem 

hierarquias: elas são disputadas (SILVA, 2005, p. 81).      
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A identidade e a diferença são produto de atos de criação linguística, de signos 

que devem ser nomeados e enunciados: 

A afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo 

dos diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o acesso 

privilegiado aos bens sociais. [...] São outras tantas marcas da presença do 

poder: incluir/excluir (‘estes pertencem, aqueles não’); demarcar fronteiras 

(‘nós’ e ‘eles’); classificar (‘bons e maus’, ‘puros e impuros’; ‘desenvolvidos 

e primitivos’; ‘racionais e irracionais’); normalizar (‘nós somos normais; 

eles são anormais’). [...] Dividir e classificar significa, neste caso, também 

hierarquizar. Deter o privilégio de classificar significa também deter o 

privilégio de atribuir diferentes valores aos grupos assim classificados 

(SILVA, 2005, p. 81-2). 

 

O referido autor afirma que os atores sociais inventam mitos fundadores para 

reforçar identidades nacionais ou comunitárias, através de símbolos passados imaginados 

coletivamente, na forma de acontecimentos marcantes, atos heroicos, entre outros. 

Com relação à identidade étnica33, Poutignat e Streiff-Fenart (1998) recomendam 

a não fazer uso de critérios biológicos para defini-la. Desta forma, a identidade étnica é 

produto de processos políticos, culturais e históricos, ou seja, mediante atributos de cunho 

cultural que determinados grupos étnicos portam e transformam, como, por exemplo, a 

religiosidade, a vestimenta, o sotaque, entre outros. 

De acordo com os referidos autores, a identidade étnica é representada a partir de 

uma crença na existência em grupo (étnico) em comum e na diferença com os outros grupos 

(étnicos), ou seja, a identidade está estreitamente ligada à diferença. Seria também uma 

imagem e sentimento de atração entre pessoas afins e repulsão aos de fora. 

Segundo Barth (2000), a concepção de identidade não é elaborada pelos grupos 

étnicos no isolamento, na distância geográfica e na ausência de comunicação com outros 

grupos. Desta forma, destacando a dimensão relacional da identidade étnica, esta é construída 

culturalmente na fronteira com outros grupos étnicos, por meio de processos contextualizados 

de inclusão, incorporação e seleção de sinais culturais específicos de diferenciação.  

Em suas palavras: 

Ainda persiste a visão simplista de que o isolamento social e geográfico 

foram os fatores cruciais para a manutenção da diversidade cultural. Em 

primeiro lugar, torna-se claro que as fronteiras étnicas permanecem apesar 

                                                           
33 Entendemos a categoria etnicidade e suas derivações a partir de O’Dwyer (2010, p. 27-28): “Afinal, a 

etnicidade definida hoje pela disciplina Antropologia faz referência à reprodução social de diferenças 

classificatórias entre categorias autodefinidas de pessoas e grupos na interação social, e que envolve a 

comunicação entre elas de distintividade cultural”. Ainda segundo a referida autora: “etnicidade é conceituada 

como um tipo de processo social no qual os grupos se orientam suas ações pelo reconhecimento territorial das 

áreas que ocupam, com base em signos étnicos carregados de metáforas, inclusive biológicas, referidos a uma 

afirmação positiva dos estereótipos de uma identidade étnica e racial, para reivindicar os direitos de uma 

cidadania diferenciada ao Estado brasileiro” (p. 55).  
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do fluxo de pessoas que as atravessam. [...] Em segundo lugar, há relações 

sociais estáveis, persistentes e frequentemente vitais que não apenas 

atravessam essas fronteiras como também muitas vezes baseiam-se 

precisamente na existência de status étnicos dicotomizados (BARTH, 2000, 

p. 26). 

 

O referido autor orienta também que a identificação de grupos, a partir de sua 

identidade étnica, tem de ser feita por meio de critérios de auto-atribuição34 e mediante relatos 

de vivência dos próprios integrantes dos grupos, sendo que esses grupos étnicos se encontram, 

em contextos específicos, em contraste com outros grupos, ou seja, a identidade perpassa por 

dois movimentos, primeiro, a autoafirmação de si como tal e, segundo, a contrastividade, isto 

é, o reconhecimento pelo outro da diferença entre as duas partes envolvidas na identificação.   

Bourdieu (1989) abordou a questão das identidades étnicas a partir de sistemas de 

classificação e definição estabelecidos por meio de atribuições sociais e discursos linguísticos, 

que são executados por distintas agências como mecanismos de diferenciação e divisão de 

grupos.  

Sendo assim: 

[...] As lutas a respeito da identidade étnica ou regional, quer dizer, a 

respeito de propriedades (estigmas ou emblemas) ligadas à origem através 

do lugar de origem e dos sinais duradouros que lhes são correlativos, como o 

sotaque, são um caso particular das lutas de classificações, lutas pelo 

monopólio de fazer ver e fazer crer, de dar a conhecer e de fazer reconhecer, 

de impor a definição legítima das divisões do mundo social e, por esse meio, 

de fazer e de desfazer os grupos (BOURDIEU, 1989, p. 113).    

 

Para Leite (2005), as identidades étnicas se manifestam em simultâneo com a 

dimensão territorial, referindo-se aos aspectos tanto físicos quanto cosmológicos. O 

sentimento de pertencimento ao território contribui para construir identidades territoriais.  

Sendo assim, essas são elaboradas na relação com o território e com o núcleo familiar dos 

grupos étnicos. 

Ainda de acordo com Leite (2005), a identidade étnica perpassa por processos de 

simbolização e atribuição de valor. O território é vivenciado, percebido e imaginado pelos 

grupos que tradicionalmente os ocupam, havendo uma relação estreita entre território, 

identidade e comunidades ao longo dos tempos. 

Segundo O’Dwyer (2007), a identidade étnica35 está orientada para o passado, ao 

recorrer às lembranças, experiências e imaginações sociais pretéritas dos sujeitos coletivos 

                                                           
34 Podem ser também denominadas: autoafirmação, autoidentificação, autodefinição, entre outras.  
35 Todas as concepções de identidades abordadas aqui são relevantes para o entendimento da identidade dos 

sujeitos estudados, porém, a noção de identidade étnica é a mais apropriada, pois se trata especialmente de 

grupos étnicos, como os remanescentes das comunidades dos quilombos de Buriti do Meio. 
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pertencentes aos grupos étnicos, assim, sendo distinta das outras identidades coletivas. O 

passado a que se referem os membros desses grupos étnicos é aquele que envolve a memória 

coletiva, podendo ser mítica e ligada por gerações a um território. Este é um dos componentes 

de produção da identidade étnica. 

Conforme O’Dwyer (2010), a identidade étnica dos grupos culturais está 

vinculada a um território tradicional que, por sua vez, produz territorialidades. Referindo-se 

ao antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira36, O’Dwyer estabelece uma análise pertinente da 

relação entre as categorias identidade étnica, quilombolas e territorialidades: 

   

Roberto Cardoso de Oliveira aborda o tema da identidade e seu 

reconhecimento e apresenta o fenômeno da territorialidade em conexão com 

o da identidade étnica, como nos casos dos povos indígenas e das chamadas 

populações tradicionais, entre elas os quilombolas, inseridas na temática da 

etnicidade (O’DWYER, 2010, p. 55). 

 

Para Raffestin (1993, p. 160), a territorialidade seria “um conjunto de relações que 

se originam num sistema tridimensional sociedade-espaço-tempo em vias de atingir a maior 

autonomia possível, compatível com os recursos do sistema”.  

Haesbaert (2004) afirma que a territorialidade está intimamente relacionada à 

forma como os indivíduos e grupos sociais apropriam simbolicamente do espaço, fazem uso 

da terra, como se organizam socialmente na área e atribuem sentido às coisas, ou seja, a 

relação do território com a identidade constrói territorialidade. 

Little (2002, p. 3) utiliza o conceito de territorialidade como “o esforço coletivo 

de um grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar com uma parcela específica de 

seu ambiente biofísico”.  

Alguns personagens culturais do imaginário social dos quilombolas são 

importantes para se compreender a identidade e territorialidade dos mesmos. Eusébio 

Gonçalves Gramacho é um desses personagens. 

 

 

3.2 Eusébio, Fundador 

 

Segundo Rodrigues (2013), Buriti do Meio é constituída por Eusébio Gonçalves 

Gramacho e sua esposa Manuela Francisca de Barros, ao comprar uma fazenda que nos dias 

                                                           
36 Segundo Cardoso de Oliveira (1976), a identidade, além de contrastiva, pode ser transformada pelas 

coletividades em ideologia.  
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atuais corresponde ao território quilombola. Os descendentes de Eusébio se casaram com 

pessoas da vizinhança, ampliando o grupo familiar. A autora estima que em 1937 havia 

aproximadamente 32 famílias, sendo que esses descendentes de Eusébio foram constituindo 

famílias, sobretudo, entre primos. As gerações seguintes foram sendo ampliadas seguindo a 

lógica de casamento preferencial entre parentes. As famílias subsequentes eram classificadas 

por nomes de animais e condições físicas, tais como: bois, gavião, macaco, gago, paú, entre 

outros.   

 

Mosaico de fotos 13: Imagem representativa de artesanato de Eusébio 

   
Autor: PIRES, 2017. 

 

Ainda de acordo com a referida autora, Eusébio era representado pela comunidade 

enquanto um símbolo de resistência à escravidão, liberdade e autonomia. 

 

Aí vinha tropa de negro lá de Grão Mogol para trabalhar. Os negros não 

recebia dinheiro, mas recebia a troca de alimentos. Aí tinha que carregar os 

mantimentos. Esse período já tinha passado a escravidão.  

 

Eusébio veio com a esposa de Grão Mogol, por nome Emanuela com sete 

filhos. Quando Eusébio comprou essa parte aqui, Buriti do Meio, o Modesto 

comprou lá na Passagem Funda. Porque os herdeiros que vieram que foi o 

Seu Juca Mendes, Ananias mais novo, mas veio do Eusébio que vendeu a 

fazenda para eles.   

 

O Modesto era um homem rico e branco. Uniu mais o Eusébio, negro e rico. 

Porque ele unido de dois compraram a fazenda. Rachou a fazenda, o 

Eusébio continuou morando. E foi gerando. Ele chegou aqui e gerou, as 

filhas dele uniu com os negros, os negros de Grão Mogol que trabalhava 

aqui.  

  

Eusébio mesmo, quando ele veio de lá do Gorutuba, ele com os recursos que 

ele arrumou lá no Grão Mogol, ele comprou vinte cavalos e estava com dez 

homens. Ele tinha a tropa.  

 

A tropa é assim: os vinte cavalos, dez homens em dez cavalos e cada um 

homem carregando um cavalo solteiro. Só para carregar mantimento. Aí 

vinha esses negros também trabalhar e voltava, e o transporte era o cavalo. 

Nem que seja com oito ou dez dias. O dia que chegasse lá, mas era de 
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cavalo. Eles viviam viajando, arrumava emprego e ficava um tempo e 

continuava viajando. A mais dias era de viajar mesmo. 

 

Na época de Eusébio só chegou à lei. Só a lei católica mesmo. Chegou com 

a doutrina católica mesmo. Ele era folião.  

 

 

A cultura vem com o Eusébio, meu tataravô, que deixou para nós. É coisa de 

família. Ele gostava de oração. Na época dele era remédio de folha. Ele 

morreu na quaresma.  

 

Na sexta-feira da paixão reza à noite inteira para lembrar a morte dele, que 

foi passado para pai e eu continuo. É sim como cumprimento de uma 

promessa (Entrevista concedida por dona Maria das Neves, 2017).  

 

 

Sobre a narrativa da formação histórica do quilombo, dona das Neves conta que 

Eusébio foi o fundador da comunidade, isto é, a comunidade foi instituída a partir das ações e 

transformações sociais da natureza inóspita por Eusébio e sua família e também pelo seu 

papel na reprodução das condições culturais, sociais e econômicas.   

A respeito dessa questão, Woortmann (1995) afirma que a alteração antrópica no 

ambiente natural produz um mundus social, isto é, um espaço culturalmente ocupado por um 

grupo étnico mediante um acontecimento em que o ancestral comum funda o lugar, e que, por 

meio de seu esforço sobre a natureza, constrói um território tradicional para seus 

descendentes. Enquanto ação simbólica de instauração de um novo mundus organizado 

socialmente por relações de parentesco e reciprocidade, o mundus sociais se mantém 

conforme a persistência dos descendentes no lugar.    

Outro personagem marcante da trajetória social da comunidade é a Mãe d’Água. 

De acordo com os relatos de moradores, essa entidade existe desde a fundação por Eusébio. 

 

 

3.3 Mãe d’Água 

 

De acordo com as narrativas de dona das Neves e seus parentes, desde o princípio 

da fundação de Buriti do Meio que existe a Mãe d’Água. É definida, por um lado, como um 

ambiente natural que possui características de nascente ou de poço d’água; por outro, 

enquanto um ambiente culturalmente ocupado por entidades espirituais e orixás pertencentes 

às crenças e ritos das religiões Umbanda e Candomblé. Por sua vez, é um lugar sagrado 

usado, controlado e acessado pelos habitantes da comunidade. 
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Para dona das Neves, a Mãe d’Água é uma combinação de mulher e peixe, 

semelhante à sereia, às vezes denominada de Iemanjá. Seu nome é devido à aparição das 

águas da nascente, ou seja, uma manifestação espiritual revelada à moradora Joana de Flor37, 

nos entornos da casa de seu tio. 

Em relação ao curso existencial da entidade, a Mãe d’Água que se permitiu 

apresentar para dona Joana de Flor. Dona das Neves acredita que essa permissão depende do 

dom pessoal para se comunicar com o sobrenatural. 

Ainda segundo seus relatos, a maioria dos moradores da comunidade conhece a 

história da aparição. Esta afeta emocionalmente os moradores, reforçada pela simbologia de 

que próximo ao ocorrido havia árvores de Buritis, bengos (capim) altos e águas claras.  

Durante os dias de evento da Festa da Abolição da Escravatura, a Mãe d’Água é 

mencionada pelos organizadores com vistas a reviver o estado de ânimo e o espírito de luta 

dos ancestrais. As características humanas atribuídas à nascente servem como modelo 

motivacional para os moradores do quilombo enfrentar as adversidades diárias e fortalecer os 

laços identitários.  

De acordo com os relatos de alguns moradores da comunidade durante a referida 

festa, a Mãe d’Água representa fonte de vida, fertilidade e esperança. Ela remete a 

sentimentos de pertencimento, ligação a terra e temor aos seres encantados.  

De acordo com Berkes (1999, p. 8), a Mãe d’Água é um tipo de Conhecimento 

Ecológico Tradicional que corresponde: 

corpo acumulativo de conhecimento, práticas e crenças das comunidades 

tradicionais sobre a relação entre os seres vivos (inclusive o homem) e o seu 

ambiente, que se desenvolve ao longo do tempo através de um processo 

adaptativo e é passado através de gerações por transmissão cultural. 

 

No tocante ao uso de recursos ambientais e à transmissão de conhecimentos de 

forma oral, segundo Arruda e Diegues (2001, p. 31), composto pelo “conjunto de saberes e 

saber-fazer a respeito do mundo natural e sobrenatural, transmitido oralmente, de geração em 

geração”. 

De acordo com Diegues (2001),  

 

Esses sistemas tradicionais de manejo não são somente formas de exploração 

econômica dos recursos naturais, mas revelam a existência de um complexo 

de conhecimentos adquiridos pela tradição herdade dos mais velhos, de 

mitos e símbolos que levam à manutenção e ao uso sustentado dos 

ecossistemas naturais (DIEGUES, 2001, p. 85).  

 

                                                           
37 Uma senhora falecida à aproximadamente oito anos que foi comadre de dona das Neves. 
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Ainda de acordo com dona das Neves, a Mãe d’Água ainda não secou, mas está 

bastante comprometida. Além de elemento natural, a Mãe d’Água é uma entidade espiritual, 

descrita de forma humana, como uma mulher branca de cabelo longo que surgiu do fundo da 

nascente e depois desapareceu.  

De acordo com os relatos da referida, o desmatamento de grande parte das árvores 

próximas às áreas da nascente da Mãe d’Água ocasionou o seu afugentamento relativo. Ela se 

ofendeu. Depois que a natureza perdeu a confiança nos homens, tudo começou a regredir 

(relato do morador da comunidade, 2017).    

Dona das Neves relata a trajetória da Mãe d’Água da seguinte maneira: 

 

É porque a mãe d’água é uma água que nunca acabou até hoje. Sempre do 

início da fundação do Buriti do Meio, teve essa mãe d’água.  

 

É o terreno nosso Lá. Aonde nós cresceu tem uma grota que vai assim que é 

a mãe d’água. Ainda existe e outro vai assim que é a do olho d’água que 

morreu.  

 

Então a água era forte mesmo, porque era de duas ilhas. E lá onde nós fazia 

a telha tinha um poço que se chamava ilha. Que na beira dele a gente não 

pisava. Tinha um lugarzinho que até hoje nunca passei. Nunca teve 

precisão! Secou tudo. Não podia passar.  

 

Lá para onde apareceu as lendas que teve a sereia, caboclo. Isso todo 

mundo... Inclusive que uma senhora que viu essa mãe d’água lá, agora tem 

uns cinco anos que ela faleceu. A Joana de Flor. Ela viu a mulher lá, a 

sereia. 

 

A sereia eu não vi. Que de certo sumia coisas lá. Sumia bezerro.  Uma vez o 

pessoal passava lá e estava cantando, aquelas cantigas bonitas! E ninguém 

aprendia a música. Quando chegava lá, não tinha nada. Às vezes via 

cigarro. Naquele tempo o pessoal usava muito fumo e colocava lá para os 

caboclo pegar. Quem conhecia.  

 

Aí, essa mulher um dia ia passando aí tem uma pinguelinha. São os dois 

pauzinhos de pisar para passar no pantanal.  

 

Aí, quando ela ia passando do lado d’água do outro estava o bengo. Desse 

altura. Os matos que se chamam bengo. Aí, quando ela ia passando de longe 

ela viu subir aquela mulher. Foi subindo aquela mulher, limpinho, olhos 

lindos, o rosto parecendo ovo de tão liso e brilhante.  

 

Aí, quando ela subiu, de acordo que ela ia subindo, o cabelo ia crescendo e 

ia mexendo ao redor do bengo, ao redor do mato d’água tudo. Aí quando a 

mulher acabou de subir ela pôs a gritar o nome do tio dela, que ela ia para 

a casa dele e essa história...  

 

Viu mesmo isso aí, foi mesmo viu, eu vi. Aí, quando ela gritou Mantilino,  

Mantilino, a mulher aqui, Mantilino, a mulher saindo da beira d’água aí. O 

povo desceu para encontrar com ela e os cachorros desceu na frente do 
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povo. Ela gritando, os cachorros gritou com ela aí a mulher foi sumindo, foi 

sumindo tudo.  

 

Aí, quando o povo chegou, o tio dela chegou só estava o tanto de mato 

mexendo, o mato todo mexendo que da lida que ela fez com a água que 

balançou.  

 

Aí, daí para cá, lá ficou meio assim o povo não ficou muito querendo passar 

com medo, por causa que igual sumiu uns garrotim, os trem que sumia, 

bezerro.  

 

Não acho que foi os caboclos... Foi ela que puxava para dentro. Ninguém 

num sabe! Ninguém num sabe se ela estava caçando alguma coisa para 

levar para o fundo da água ou se ela estava tomando sol.  

 

Nesse tempo minha mãe falava que o povo jogava muita coisa, mas, de 

acordo com o tanto de coisa que sumia nessa época, eles achavam que ela 

estava caçando mesmo coisa para levar para lá.   

 

E desse tempo tudo, só essa mulher que viu. E ela contava o caso para todo 

mundo. Minhas filhas ainda viu ela contando o caso. Mas quando ela ia 

contar para a gente o caso ela tremia ainda. Ela tremia. Do medo que ela 

passou.  

 

Sobre a Mãe d’Água, o batuco que era específico por lá mesmo.  

E o batuque seria lá pros caboclos, né? Mais era coisa invisível. Quando 

estava próximo de lá escutava o batuque, mas quando chegava sumiu.  

 

E o olho d’Água foi brotado mais depois. Mais depois foi brotado um 

pocinho de água que todo mundo pegou água demais. ficava assim o dia 

inteirinho, só assim, por exemplo, aí depois ele sumiu. Tudo tem os buraco 

lá tudo. Onde teve ele, mas água não tem. A mãe d’água tá até hoje o poço.  

 

Na cidade não vê porque todo mundo está de mundo. É por causa da 

simplicidade. Essas coisas de aparições, essas coisas que fazem parte do 

espiritual é igual Jesus, não escolhia onde nascesse, né?  

 

Pode ser também porque nós sofremos mais. Mas tem coisas para aparecer 

do princípio do mundo. Aqui é bem abençoado. Apesar de tudo que passou. 

 

Mas hoje o nosso memorial já é um sentimento de saber que nós 

conseguimos, né? Ao menos essa autoestima, né?  

 

Eu acho assim, se a pessoa nasceu com aquilo, seria um dom dele, mas eu 

acho que buscar, aí vai encontrar com coisa que não seria dele. Vai bolir 

com o que está quieto. Não compensa. Até por conhecimento não compensa 

(Entrevista concedida por dona Maria das Neves, 2017).  

 

 

Segundo nossas observações, a Mãe d’Água faz parte da cosmologia da 

comunidade, tendo relações com os mitos, símbolos e crenças construídos socialmente. 

Mesmo sendo católicos e evangélicos, os quilombolas ainda não perderam a crença em 

entidades encantadas e seres do ambiente natural. Desta forma, a entidade pode cumprir várias 
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funções, agindo também para conservar os elementos naturais, na forma de regra de controle 

do uso dos recursos. 

Depois do exposto, outro relato pertinente de dona das Neves sobre a Mãe 

d’Água: 

Igual lá na Mãe d’Água, hoje não era o que era. Hoje só tem um poço 

reduzido que esse poço nunca secou. Mas só quando descobriu uma pessoa 

desse lugar, viu essa sereia. Uma pessoa viu ela.  

 

Tem outras pessoas que disse que viu ela. Mas o que eu sei que tem sete 

anos que essa pessoa morreu. Logo que morreu.  

 

Velhinha fraquinha na cama tremendo, ela ainda contava o caso. Ela 

morava do lado que atravessou por outro lado, para o lado do terreno de 

minha mãe.  

 

Tem um mato bem grande, assim, que ninguém atravessava lá só tinha uma 

pinguelinha de três laços, que atravessava e ficava capim grande de lá e de 

cá e chamava o bengo, então. De vez em quando, ele tremia tanta água. Mas 

ninguém podia pular de tanta água, se não afundava.   

 

As vezes a mãe ia passar com criança, tinha que passar seguro na mão da 

criança ou no colo. Para ter defesa, para não cair, mas por que não fez essa 

pinguela mais larga?  

 

Aí quando foi um dia, ela foi passando com a carne de gado eu chama linho, 

aí quando ela já passado a mulher apontou lá dentro do bengo, e essa 

mulher foi subindo começou a subir tanto, o nariz dela como se fosse uma 

estrela de tão brilhante e os peitos, conseguiu... Viu os peitos dela e aí essa 

mulher foi levando e o cabelo subindo e tampando tudo, só viu o rostinho 

dela, como um espelho.  

 

Ela falava que era da cor do ovo chino. Tipo marrom. Muito brilhante aí. 

Mais claro aí que isso ela gritou o meu tio, tio Lino... Uma mulher aqui 

saindo de dentro d’água.  

 

Aqui tremendo chorando, aí o tio dela desceu, mas o povo tudo com os 

cachorros desceram latindo tudo, aí ela foi abaixando, desceu atrás, quando 

ela acabou de abaixar, ela chegou ainda viu o mato tudo tremendo e sujo. A 

água supitou. É como se fosse o mar, viu o mato tudo tremendo, ainda aí 

nessa mesma ocasião, né?  

 

Lá era muito mato nesse bengo. Mato grande não crescia, porque não tinha 

raiz, não tinha terra, era água mesmo e ao redor dela desse mato, desse 

bengo, tinha às árvores grandes, aí tinha um mato bem poderoso mesmo, aí 

também lá de noite também, tinha os senhores mandingos que mexiam com 

despacho lá.  

 

Tinha os caboclos lá, cantam lá, que marcava à noite, nas altas horas das 

madrugadas, levava nas altas madrugadas, levava o fumo para eles, eles 

pediam o licor, das mesmas coisas que tinha no lugar, licor de gengibre, 

licor de jenipapo. As mesmas coisas que tinham no lugar e é o que eles 

pediam.  
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Aí eles iam e cantavam, chegavam lá eles já tinham saído. Eles aqueles 

homenzinhos desses tamanhos, tudo de chapeuzinho dançando fazendo festa 

aí. Mas não tinha confiança, mas ficava assistia a festa deles, levava o que 

eles pedia, frango preto. Qualquer galinha preta.  

 

Aí de vez em quando também, lá as mulheres também rezava a ladainha, 

eles pedia o canto de ladainha, pedia o canto da folia. Tambor, tinha 

batuque também. Ás vezes chegava lá, eles já tinha saído. Mas tinha que 

cantar, o pedido deles.  

 

Muito dessas coisas aí, o meu pai que contava desses casos demais lá, meu 

Deus! Muito vivo, ainda no tempo dele, ele era muito novo, o caso.  

 

Aí levava os fumos também, às vezes chegava lá e eles não estavam, 

deixavam lá, lá no outro dia já tinha apanhado.  

 

Aí nessa casa também sumia muita novilha de meu avô. Á noite, depois eles 

foram descobrindo, né? E foi cerca mais longe para eles não berar lá, 

porque estava sumindo muita novilha e garotinho novinho.  

 

Pior que muitas vezes, as pessoas viam o escorrego da beira da água donde 

o bichinho descia puxado. Também as rosas também que levava, as rosas 

que as mulheres levavam no outro dia, as mulheres ia olhar já tinha levado.  

 

A entidade puxava. Igual essa cerca de pedra, meu pai chegou a fazer 

ofertório lá. Mesmo para os fazendeiros, para Libertar nós dos fazendeiros.  

 

Às vezes na época mostra uma qualidade de gado. Não tinha outras maneira 

de tratar. Não tinham vacinas, não tinha nada (Entrevista concedida por 

dona Maria das Neves, 2017). 

 

Mosaico de fotos 14: Mãe d’Água 

    
 

         
Autor: PIRES, 2017. 
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A Mãe d’Água é um lugar também subjetivo, imaginado e mítico, como espaço 

“que ainda que ligado à experiência, extrapola para além da evidência sensorial e das 

necessidades imediatas e em direção a estruturas mais abstratas” (TUAN, 1979, p. 404). 

Os lugares imaginados incorporam os seres encantados que atuam simbolicamente 

na conservação dos recursos coletivos e mantem as relações de respeito mútuo.  

Assim, identificamos que há uma relação harmoniosa entre sociedade e natureza. 

As pessoas do quilombo experimentam, relacionam-se nos lugares e dividem o seu tempo 

com outros seres, através da convivência com os ambientes naturais e com o plano 

sobrenatural, sendo parte de sua realidade, e que define suas identidades e estabelece qual é o 

seu papel a ser desempenhado dentro da comunidade.  

A Mãe d’Água é uma nascente que abastece os moradores vizinhos. Remete a 

tempos antigos, histórias dos mais velhos, neste aspecto igual ao Muro de Pedra, cuja 

construção foi feita pelos primeiros habitantes da comunidade. 

 

 

3.4 Muro ou Cerca de Pedra 

 

De acordo com os relatos de dona das Neves, não se sabe se o muro de pedra foi 

construído por negros escravizados ou homens livres. Ela se recorda de seus pais contarem 

que os negros trabalhavam na construção do muro em troca de refeições. Também o muro era 

uma tentativa de demarcar o território, cercando seus limites, bem como, era um lugar 

propício à realização de ritos umbandistas.    

 

Eu sei o que meus pais contava. Houve tempo que teve negros mesmo 

escravizado. Aí esses negos que fizeram o muro lá. Eles só trabalharam 

neste tempo para ganhar comida. Apareceu por aí, ficou recuado lá parado, 

igual cigano, escondido atrás das árvores, onde tinha água eles parava e  

tomava conta.  

 

Do mesmo jeito era tempo de nego. Onde eles andava e achava comida, leite 

para beber, engenho para eles comeu rapadura, chupar cana, para eles 

estava bom demais.  

 

Eu sei que eles fizeram a chegada, que nesse tempo, aonde a fazenda mais 

longe era daquele jeito. Chegou e organizou. A fazenda por causa deles. Só 

aí que depois que eles construíram esse muro.  

 

Meu bisavô é meu avô Pedro, pai do meu pai, ele veio era... Tecia também, 

não falava construía, mas construía. Tecia a cerca, e nesse tempo eles fez 

maior. Igual os porcos também, né?  
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Meu avô era o mestre de fazer cerca, sabe, ele mesmo falou. Já meu pai não 

tentou fazer. Só ajudou a restaurar que as pedras cai de vez enquanto elas 

cai e rola e tem que panhar elas, restaurar de novo.  

 

Aí depois foi parando de fazer por causa que foi aparecendo as madeiras, 

depois houve um monte de destruição de madeiras. Os homens também não 

aguentavam mais igual meu pai mesmo tirava muita lasca da madeira da 

aroeira e do pau preto. 

 

Aí foi chegando os arames, né? Aí nós paramos com essa construção. Quem 

construiu mesmo foi nego livre, mas só que não tinham lugar certo.  

 

Eles fugiam da tribo hora que chegava, o que tivesse eles faziam, comia, 

bebia, o dia que tinha conflito com eles, eles iam embora, não levava, não 

tinha acerto, não levava nada.  

 

A cerca era uma tentativa de cercar o território, de demarcação. Sim, ficava 

sendo o marco, porque o fazendeiro já tinha o carro de boi, que era o 

transporte antigamente. Ali para ele era facilitava, podia fazer, porque que 

tinha transporte.  

 

A função da cerca é igual a da cerca de Zé Domingos e Geraldo estão 

fazendo. A diferença é que ficou mais cômodo usar a estaca de madeira e 

cercava com arame farpado ou liso.  

 

E a cerca de pedra também tem uma coisa, não tem como a pessoa tirar ela, 

né? Ela é resistente, né? Quem vai aguentar, né? Os antigos mexiam muito 

com oração dela, né?  

 

Igual mesmo, hoje não, mas antigamente a pessoa fazia despacho lá. 

Despacho muitas vezes, achava comida, rosas, trabalhos, quem mexia isso. 

Se fosse dos espíritos dos castigados, dos cativos. Levava lá para poder se 

satisfazer.  

 

Essas são entidades mesmos que foram escravos, né? Os que foram 

escravizados. Há então os antepassados. É vivos escravizados. Espíritos dos 

vivos que foram escravizados e faleceram. E é igual mesmo Iemanjá, tem 

muita ansiedade de comer o nego. Mas aqui neste lugar nunca aconteceu. 

Mas aqui já aconteceu de pegar muitos animais.  

 

Aí meu pai ofertava lá naqueles muros, na cerca. Ali também foi a escola, a 

primeira escola que teve aqui foi fundada naquela fazenda (Entrevista 

concedida por Dona Maria das Neves, 2017). 
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Mosaico de fotos 15: Muro de Pedra 

  
          

   
Autor: PIRES, 2017. 

 

De acordo com nossas observações, o Muro de Pedra foi uma edificação dos 

antepassados, que serviu de marco territorial, barreira para confinar animais e lugar de 

execução de ritos espirituais. Além do Muro de Pedra, outros lugares são importantes para os 

quilombolas, sobretudo, os bairros que compõem a comunidade.   

 

 

3.5 Outros Bairros 

 

A comunidade é constituída em sete bairros – grupos locais – que se situam ao 

longo do curso de água denominado Buriti do Meio. Tais grupos são: Querosene, Imbu 

Cabeludo, Caiçara, Santa Rita, Mocó, Buriti Grande e Buriti do Meio. Estes se articulam entre 

si por meio de relações de parentesco, compadrio, vizinhança e irmandade religiosa. 
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Mosaico de fotos 16: Distintos lugares 

           

           

           

           

           
Autor: PIRES, 2017. 
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Mosaico de fotos 17: Lugares Distintos  

 
 

             
Autor: PIRES, 2017. 

 

Definição dos bairros a partir dos relatos de dona das Neves: 

 

E passando daquela fazenda para lá, tem a fazenda que é Buriti Grande, que 

eles fala a coisa errada. Porque Buriti Grande está para lá daquela fazenda 

da Passagem Funda. Lá tinha o Buriti Grande e tinha as moita de muito 

Buriti. Tinha um pântano d’água e tinha uma gamelona como daqui até 

naquele arame.  

 

O Buriti grande é por causa que tinha a moita de Buriti lá. Só pé de Buriti. 

Muito sagrado lá. Lá era brejo. Só para horta. Ficava uma terra úmida. Não 

saia mato lá de tanto de pé de gente para lavar as roupas.  

 

Ali não era Buriti Grande ali era Riachinho. Era para engrandecer que 

colocou esse nome de Buriti Grande.  

 

Já Buriti Grande é Riachinho. Aí tipo ali da vereda, lá seria uma vereda 

antigamente. A água de lá saiu bem do alto da chapada de pois que foi 

secando.  

 

Caiçara, lá no fundo do quilombo. O Umbu. Você fala deles ter dividido os 

nomes? É porque foi de acordo com outros conhecimentos. Todos foram de 

acordo com os acontecimentos. Esse Querosene, Querosene não tem 

quarenta anos.  

 

Querosene foi por causa de um causo.  
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Uma senhora idosa e viúva tinha muita filha mulher. Danou namorando 

aquele trem sem fim. Aí os compadre Joaquim Bodoque e Amaro iam todos 

os dias para lá. Daí a pouco uma já estava grávida, outra estava grávida.  

 

Aí a mãe preocupada, no escuro, usava querosene. Aí um dia a velhinha 

falou assim: – Eu estou querendo pedir vocês uma ajuda. É que eu não estou 

aguentando comprar querosene mais não. Aí o compadre Bodoque falou: – 

aí, sã Maria, mas é no escuro que é bom! Aí pôs o nome de Querosene.  

 

Imbu Cabeludo porque tinha muito imbuzeiro e os de lá é diferente de tudo 

daqui. Eles são mais grande e tem uns cabelinhos. Aí colocou o nome lá de 

Imbu Cabeludo. E lá é mais arenoso.  

 

Aí só para você ver, ninguém fala cemitério de Buriti Grande, cemitério de 

Riachinho.  

 

Cada lugar desse é um pouco diferente. Perto mesmo da casa de seu 

Joaquim Bodoque é Buriti do Meio mesmo. Lugar mais fechado. Já na 

Caiçara, você acha outra diferença, assim vai.  

 

A história da Caiçara: tinha um córrego, nascente, muito cheia da árvore 

que chama Caiçara. Uma árvore travessava para outra assim, ó, do 

córrego. É até remédio para diabetes.  

 

Aqui no quilombo tem vários lugares. tem o Mocó, o Mocó mesmo é perto de 

uma pedreirona, a pedreira já é dividido do próprio da fazenda. Dessa 

fazenda, do de Mendes. Aí tem lá de manhã cedo ou quando chove aí ficava 

o tanto de mocozinho em cima das pedras.  

 

Buriti do Meio porque aqui foi à fundação. Já aqui é chapada. Chapada 

porque a terra é arenosa, as madeiras são diferentes da cultura. Tinha 

muito pequi aqui. Fogo que queimou. 

 

Cada lugar as plantas é diferente. Lá no Imbu, o imbu é diferente dos daqui. 

Os daqui são lisinho e lá é cabeludo.  

 

O Cascalho está mais elevado para cá, descendo para o caminho da igreja 

tem. Quando vai para arrumar a estrada tira lá. E tem também a ali no 

rumo da terra de minha mãe tem, só que é reduzida, porque tem muita grota.  

 

Têm outros lugares igual Chapada de Quirina, passando essa estrada, ó, 

atravessa essa estrada e perto da fazenda acolá tem uma fazenda que tem 

uma baixada que vai muito longe que chamava lavarginha. As mulher 

falava: – hoje nós vai na lá na lavarginha. Porque lavava. Uma terra 

branca, areia branca, que diz que a água lá abria os poços e chegava a 

altura de oco e abria os poço com as mão (Entrevista concedida por dona 

Maria das Neves, 2017). 

 

 

Segundo os relatos de dona das Neves, o quilombo de Buriti do Meio é composto 

por diferentes grupos sociais. Estes são como bairros que, enquanto lugares, estão em 

constante mudança, através das experiências subjetivas dos sujeitos. Os nomes dados pelos 



90 
 

quilombolas para cada uma dessas localidades estão em conformidade com as condições 

ambientais existentes e dependem dos fenômenos sociais contextualmente manifestados. 

A partir das narrativas da referida informante, é costume dos próprios moradores 

atribuírem nomes e significados para os ambientes socialmente ocupados, de acordo com suas 

histórias de vida, como, por exemplo, o lugar Querosene, devido ao causo ou acontecimento 

que retrata situações específicas de interação entre quilombolas criou as condições possíveis 

para a sua simbolização. Ou as pessoas de determinados localidades serem identificadas a 

partir dos atributos biofísicos dos lugares nos quais residem, como, por exemplo, as pessoas 

do Imbu Cabeludo se contrastarem em relação às demais devido às características distintivas 

do Imbu local. Também alguns lugares são definidos como sagrados, por causa das 

referências espirituais da comunidade, de acordo com suas crenças, seus sentimentos de 

pertencimentos, ou ocorrências de fatos e fenômenos que vinculam valores, sendo assim, os 

bairros podem atravessar os territórios dos quilombos. 

Conforme De Paula ET AL. (2007, p. 16): 

A ocupação de um espaço por um grupo de pessoas envolve a construção e a 

transformação deste espaço para prover as necessidades de sustento, de 

moradia, de manifestações diversas de fé, crenças e partilha, da sociabilidade 

e das culturas que essas pessoas carregam de seus lugares. Reproduzir seus 

modos de vida são características da coletividade humana. Este espaço 

humano construído e habitado se transforma em lugar, a partir das relações 

que vão se estabelecendo, entre as gentes, na construção de suas histórias.  

 

Mosaico de fotos 18: Bairros, Lugares e pessoas 

  

  
Autor: PIRES, 2017. 
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Mosaico de fotos 19: Bairros, Lugares e pessoas 

  

  

  

 
Autor: PIRES, 2017. 
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Mosaico de fotos 20: Bairros, Lugares e pessoas 

        

 

        

        

        
Autor: PIRES, 2017. 
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Mosaico de fotos 21: Bairros, Lugares e pessoas 

                        

   

  
Autor: PIRES, 2017. 

 

 

Os bairros possuem as suas especificidades. Cada grupo de pessoas que ocupam 

os bairros reelabora os seus lugares com suas experiências e identificações, ao mesmo tempo, 

reforça os laços identitários, e que institui territorialidades.   

Segundo Little (2002), através da vivência coletiva em comunidade, a 

territorialidade tem uma variedade de expressões, que constrói uma multiplicidade de 

territórios, e que revelam as suas especificidades socioculturais.   

Conforme Costa (2006), a territorialidade não é apenas a condição de reprodução, 

mas sim a próprio corpo social, onde se enterra os antepassados e lida com o ambiente, 

enunciando a sua historicidade.  
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Em conformidade com os relatos dos moradores, nos bairros acontecem a ajuda 

mútua, o trabalho de equipe, reforçados pelos laços de solidariedade e parentesco, tendo como 

característica o uso comum da terra, que garante a reprodução da coletividade. Nesses 

mesmos lugares, os quilombolas coletam os alimentos e produtos medicinais para uso 

doméstico. 

Percebemos também que o sentimento de se manter em comunidade ajuda na 

centralidade dos quilombolas.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Neste trabalho buscamos compreender as percepções materiais e simbólicas que 

os quilombolas de Buriti do Meio têm dos lugares nos quais estão inseridos, analisando suas 

concepções e experiências.   

Conforme nossas observações in loco, que visou interpretar os relatos de vida e as 

ações dos moradores de Buriti do Meio, identificamos que os seus lugares, em concordância 

com as discussões científicas, são as casas de moradia, os lares de seus parentes, a fazenda da 

Passagem Funda, os barzinhos de encontro entre amigos, as sedes das igrejas, as grotas, as 

áreas de caça de passarinhos, os caminhos percorridos durante a infância, os cemitérios 

antigos, o Muro de Pedra, a nascente da Mãe d’Água, os bairros locais, as representações que 

remetem à África, o território em sua totalidade, dentre outros.  

Os relatos dos remanescentes de quilombos, sobretudo, as histórias de vida e as 

narrativas dos tempos dos antepassados enunciadas por dona das Neves, possibilitaram a 

problematização da categoria lugar, como sendo um espaço elaborado ao longo dos anos pelas 

experiências dos sujeitos, fruto da imaginação e das aspirações humanas, que se referem às 

dimensões do emocional, do sensorial e do mundo sensível, onde se transmite conhecimentos 

e são impressas as recordações do passado. 

De acordo com os relatos de dona das Neves, os seus lugares extrapolam os 

limites do território quilombola, especialmente quando a mesma demonstra um carinho 

especial com as pessoas da fazenda Passagem Funda e aciona os costumes ligados ao 

continente africano.  

O continente africano pode ser pensado também enquanto um lugar, devido às 

representações construídas pelos meios de comunicação, textos literários e científicos e 

relatos dos antepassados, informações vivas na memória coletiva dos presentes, recuperada 

por meio dos ritos, tradições e usos linguísticos. Porém, os quilombolas não sabem com 

exatidão qual é o seu lugar de origem no continente africano. 

Assim, os lugares que evocam a memória atravessam Buriti do Meio, não tendo 

fronteiras claras, através das percepções sensoriais e experienciais. Para questões de direito 

territorial, o conceito ajuda na identificação dos lugares onde houve ocupação, controle e 

identidade com o meio biofísico, porém, a categoria território justifica a titulação das terras.  

Também o estudo da categoria lugar contribuiu para reforçar a existência do 

território quilombola, dando ênfase para os direitos políticos dos remanescentes de 
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quilombos. Sendo assim, o território possibilita a conquista de direitos historicamente 

negados. 

Segundo os relatos de dona das Neves, os ambientes naturais do cerrado, tais 

como, a vegetação, os solos, relevos, redes hidrográficas, entre outros, também são recursos 

materiais e fonte de significados para os quilombolas, isto é, os quilombolas atribuem 

sentidos e funções para a natureza, como, por exemplo, utiliza da matéria-prima natural para 

fabricar o artesanato, coletar alimentos para fins de consumo doméstico, lenha para acender o 

fogo, plantas para tratamento de doenças, misturas de ervas para limpeza espiritual, nascentes 

e poços que são entidades do sagrado, dentre outros.  

Ainda de acordo com a referida entrevistada, existe uma relação íntima da 

comunidade Buriti do Meio com o bioma cerrado, uma vez que os moradores da comunidade 

organizam socialmente suas vidas, constroem territórios, elaboram identidades culturais, por 

meio da agregação de valor aos espaços naturais.  

O espaço absoluto se transforma em lugar por meio das experiências, pelos 

sentimentos de pertencimento e pelas vivências duráveis nas casas, nos lares, nos lugares de 

trabalho, de lazer e de trânsito dentro do próprio território de Buriti do Meio. Os lugares são 

humanizados pelos quilombolas, agregando valores e personalidades à natureza e à sociedade. 

Desta forma, são vários lugares que estão inseridos no território de Buriti do Meio, podendo 

extrapolá-lo.  

De acordo com os relatos dos moradores do quilombo acerca dos lugares sociais, 

percebemos que a territorialidade foi manifestada, através das experiências históricas 

impressas em certos lugares e por meio de atribuições de valores passados, tais como: a 

nascente da Mãe d’Água, o Muro de Pedra, os bairros locais, o fundador Eusébio, a Negra 

Acorrentada, entre outros, ficando evidente que a relação entre identidade, apropriação e 

sentimentos de pertencimento constrói territórios. O território é uma categoria posterior ao 

lugar, marcado por relações de poder e produtor de identidades e diferenças. Além disso, 

quando há nesse território identidade e intensificação das apropriações, ocupações, usos, 

controles e identificações, a territorialidade é acionada. 

Portanto, os lugares não são estáticos, eles possuem certa estabilidade e portam 

identidades, porém, com o passar dos anos se transformam em territorialidades, ou seja, o 

lugar antecede a territorialidade. 

De acordo com nossas observações, nos lugares de Buriti do Meio, há festas de 

cunho político, como a Festa da Abolição da Escravatura e a Festa da Consciência Negra; 

ainda existem manifestações culturais como o batuque, sendo este tocado durante as festas 
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políticas citadas e, em tempos passados, executados nas cerimônias de casamento e em 

momentos de lazer. Outras formas de expressão como a folia, dança de roda e dança do pote 

são apresentadas em contextos locais. Também há lugares específicos para celebrações 

religiosas, como missa e culto nas sedes das igrejas – Católica e Congregação Cristã no 

Brasil. Um atributo cultural próprio desse lugar é a fabricação do artesanato, dentre outros. 

Enfim, estas são típicas atividades culturais e modos de ação, comunicação e linguagem que 

enunciam a visão de mundo da comunidade e refletem as suas experiências compartilhadas. 

Identificamos as categorias lugar, território e territorialidade, já retratadas, estando 

essas noções ligadas à categoria identidade étnica, que perpassa por critérios culturais de 

autodefinição, diferenciação e contraste. A identidade étnica está vinculada a formas 

específicas de apropriação do território e maneiras próprias de organização social.    

Durante o trabalho empírico, observamos os homens plantando nos lugares 

próximos do quintal, as mulheres fazendo as atividades domésticas, as artesãs confeccionando 

as peças de barro, as crianças brincando na frente das casas, os idosos sentados no sofá 

assistindo televisão, dentre outras, sendo essas atividades desempenhadas nos lugares das 

casas, nos lares e nos espaços de pertencimento. Assistimos à missa da igreja Católica e 

participamos dos atos políticos das Festas da Abolição da Escravatura e da Festa da 

Consciência Negra. Percebemos o papel de destaque de dona das Neves, enquanto 

protagonista política e liderança feminina. 

Também assistimos a apresentação dos foliões, as danças de roda, a Dança do 

Pote, tocadas durante as festas políticas retratadas. As principais mensagens enunciadas 

envolvem a reivindicação da titulação do território, a cobrança de direitos sociais, a afirmação 

da identidade quilombola, a valorização da cultura negra, a exaltação da autoestima e a 

manifestação da condição étnica específica dos quilombolas. 

Segundo dona das Neves, ainda predomina a união estável entre parentes, que é 

amigar, ajuntar, denominação nativa para união não oficial na igreja e no cartório civil, 

apesar do aumento relativo de relacionamentos entre pessoas de fora do quilombo.  

Dona das Neves destaca algumas palavras que remetem aos lugares do quilombo, 

tais como: o sangue, a cultura, o barro, a terra, a água, dentre outras. A expressão o sangue 

está ligada às relações de parentesco, por exemplo, quando a união entre parentes não dá um 

sangue com boa correnteza. A palavra cultura foi repetida durante as festas da Abolição da 

Escravatura e da Consciência Negra, referindo-se às tradições, costumes e experiências 

passadas dos antepassados. O barro se refere à identidade a partir do artesanato. A terra se 

refere ao território e seus derivados. A água foi tratada como uma entidade espiritual, 
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sobretudo, quando relatada a personalidade da Mãe d’Água. Esses elementos são atributos 

culturais que dão sentido e sustentação para a vida de dona das Neves e para os quilombolas 

de Buriti do Meio. 

Em grande medida, os moradores dessa comunidade lutam pela conservação dos 

usos, costumes e tradições aprendidos com os antepassados. Por fim, dona das Neves conta 

que as entidades espirituais são manifestadas para alguns integrantes da comunidade devido à 

simplicidade dos mesmos. 
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