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RESUMO  

O uso dos recursos naturais de forma degradadora fez emergir a preocupação com destruição 

da biodiversidade e a capacidade de suporte da Terra, que levou à criação de áreas naturais 

protegidas, que visam à proteção e conservação da natureza. Em paralelo surgiram 

preocupações quanto o histórico extermínio dos povos e comunidades tradicionais, com a 

repressão e o preconceito contra suas culturas e a exploração dos seus territórios e de sua força 

de trabalho. Essas duas concepções manifestam-se no território, que se materializa através das 

relações humanas e, portanto implicam em disputas de poder. O objetivo geral dessa pesquisa 

é entender a relação de comunidades tradicionais com as formas de proteção da natureza 

impostas pelo Estado, por meio da territorialidade que ambas exercem.  Partindo da hipótese 

que as formas de proteção ambiental que proíbem a permanência e o uso de recursos naturais 

por comunidades tradicionais encerram em conflitos territoriais e socioambientais que 

prejudicam tanto a manutenção desses povos quanto a efetividade da proteção ambiental. A 

comunidade quilombola Mata dos Crioulos está situada no Alto Jequitinhonha, que sobrepõe, 

nesse caso, a Serra do Espinhaço, região que foi reconhecida como Reserva da Biosfera do 

Espinhaço pela UNESCO, e área prioritária para a conservação de seus biomas. Assim foram 

criadas unidades de conservação que sobrepuseram e envolveram a Mata dos Crioulos, como o 

Parque Estadual do Pico do Itambé, o Parque Estadual do Rio Preto e a Área Proteção 

Ambiental Estadual das Águas Vertentes. O regulamento de tais Unidades de Conservação 

quanto ao uso dos recursos naturais interfere na convivência dos quilombolas com o espaço 

físico resultando na indicação de duas propostas contraditórias de territorialidade. Dessa forma 

se define o objetivo especifico de investigar os interesses contraditórios instituídos no território 

da Mata dos Crioulos, localizada no município de Diamantina. Para compreender essa 

contradição, responsável pelos conflitos socioambientais deste estudo de caso, foi realizado a 

análise da territorialidade das unidades de conservação por meio do acompanhamento de 

reuniões e ações do Conselho do Mosaico do Espinhaço, do seu Grupo de Trabalho de Turismo 

e da realização de entrevista semiestruturada com gestor de Unidade de Conservação. Para 

análise da territorialidade quilombola foram realizadas visitas de campo e entrevistas com a 

comunidade. Os dados foram analisados e aplicados à matriz FOFA e geraram como resultado 

a indicação da possibilidade de coexistência dessas territorialidades, se for considerado pelo 

Estado que a Mata dos Crioulos é um agente histórico da conservação ambiental na região, 

ouvindo e ponderando seus saberes e usos para a conservação ambiental e planejamento 

territorial. Além da plausível parceria para conservação da natureza, comunidade e UCs tem o 

turismo como possibilidade e potencialidade em comum, que embasado em preceitos de 

valorização cultural e socioambiental, pode gerar benéficos aos dois sujeitos. 

 

Palavras-chave: comunidade quilombola, Mata dos Crioulos, Unidade de Conservação, 

território, territorialidade e conflito. 
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ABSTRACT  

The use of the natural resources in a degrading way has give rise to concerns related to the 

destruction of the biodiversity and earth supporting capability, that led to the creation of 

protected natural areas intended to protect and preserve nature. At the same time, concerns have 

risen regarding the historical extermination of traditional people and communities, with the 

repression and prejudice against their cultures and exploitation of their territories and 

workforce. These two concepts are manifested in the territory, which is materialized in human 

relationships and therefore involve power struggles. The general purpose of this research is to 

understand the relation of the traditional communities with the forms of nature protection 

provided by the Government, through the territoriality performed by both.  Assuming that the 

forms of environmental protection prohibiting the permanence and use of these natural 

resources by traditional communities ends in territorial and environmental conflicts harming 

the maintenance of these people as the effectiveness of environmental protection. The 

quilombola community Mata dos Crioulos is located in Alto Jequitinhonha, which overlaps, in 

this case, the Espinhaço hill, region that was recognized as the Espinhaço Biosphere 

Reservation by UNESCO and a priority area for biomass preservation. Thus, protected areas 

were created overlapping and involving Mata dos Crioulos, as the State Park Pico do Itambé, 

the Rio Preto Park and the Águas Vertentes a State Environmental Protection Area. The 

regulation of such protected areas regarding use of natural resources interferes in the 

quilombola interaction with the physical space resulting in the indication of two contradictory 

territoriality proposals. Therefore, is defined the main specific purpose of investigating the 

contradictory interests in the Mata dos Crioulos territory, located in the city of Diamantina. To 

understand this contradiction, responsible for the socio-environmental conflicts of this study, a 

territoriality analysis was performed through the follow-up of the meetings and actions from 

the Conselho do Mosaico do Espinhaço (Espinhaço Council), Grupo de Trabalho de Turismo 

(Tourism Work Group) and performing a semi-structured interview with the Preservation Unit 

manager. To analyse the quilombola territoriality, visits were performed and the community 

was interviewed. The data was analysed and applied to the FOFA matrix and generated as a 

result an indication of a possible territoriality coexistence, if deemed by the state that the Mata 

dos Ciroulos is a historical agent of environmental preservation in the region, listening and 

pondering their knowledge and uses for environmental preservation and territorial planning. In 

addition to the plausible partnership for nature, community and preservation of conservation 

areas, they have tourism as common possibility and potentiality, which grounded in cultural 

and environmental values, can generate benefits to both subjects. 

 

Key-words: Quilombola community, Mata dos Crioulos, Preservation Unit, territory, 

territoriality and conflicts. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 
 
“A Terra não é a soma de um planeta físico, mais a biosfera, mais a humanidade. A 

Terra é uma totalidade complexa físico/biológica/antropológica, onde a vida é uma 

emergência da história da Terra, e o homem, uma emergência da história da vida 

terrestre” (MORIN, 1993, p.69). 

 

A Terra é indispensável à vida humana, pois é nela que vivemos e sem ela não há 

território, conceito mais amplo, que se materializa através das relações humanas, que implicam 

em disputas de poder. Pautados nesse alicerce observamos como grupos sociais de 

territorializam e quais suas implicações aos integrantes do grupo e entre grupos diferentes. 

Nesse caso, como um território tem sido alvo de divergentes territorialidades que encerram em 

disputas sobre qual será o destino dessa terra, e de tudo que a compõe. 

Primeiramente devemos compreender o contexto tratado. Na modernidade, um dos 

marcos da temática ambiental se refere ao alerta do elevado uso dos recursos naturais, a 

destruição da biodiversidade e a capacidade de suporte da Terra, que levou à criação de áreas 

naturais protegidas, que visem à proteção e/ou conservação da natureza e sua biodiversidade. 

Em paralelo emergiram, também, preocupações quanto o histórico extermínio dos povos e 

comunidades tradicionais, seja subjugando suas culturas, explorando sua força de trabalho ou 

mesmo aniquilando vários deles.  

Dessa forma sugerimos olhar para uma situação em que surgem essas duas 

preocupações e como elas se expressam territorialmente. Sustentado em sua expressiva 

biodiversidade, foi feito o recorte na região mineira do Alto Jequitinhonha, que sobrepõe, nesse 

caso, a Serra do Espinhaço, para realizarmos esse estudo, uma vez que essa última foi 

reconhecida como área prioritária para a conservação de seus biomas.  

De ampla relevância, também, nesse território, de acordo com Rodrigues e Miné (2012), 

é “sua grande vitalidade social (frente às outras macrorregiões brasileiras) por suas 

comunidades tradicionais, sociedades indígenas e núcleos quilombolas que buscam, hoje, 

(resgatar) suas identidades por meio de movimentos de resistência”.  

A Serra do Espinhaço meridional, na região de Diamantina-MG, onde nos 

debruçaremos, passou por um processo diferenciado de ocupação humana devido à exploração 

dos diamantes. Levas de garimpeiros foram para essa região por volta do século XVIII à procura 

de ouro e posteriormente de diamantes (SANTOS, 1868). No auge da exploração diamantífera, 

havia na região cerca de 5000 negros escravizados (MACHADO FILHO, 1985), mão de obra 

fundamental do garimpo.  
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Com o declínio da exploração dos diamantes, as fugas, e a abolição da escravatura, essa 

população negra foi se refugiando em recantos isolados, desenvolvendo diversas formas de 

convivência com esses locais, com diferentes configurações de reprodução sociocultural e 

produtiva. Formaram e/ou mantiveram-se então, comunidades quilombolas, caso que propomos 

observar, além de outras categorias de povos e comunidades tradicionais, nessa região.  

Nesse sentido observa-se uma série de situações conflitantes entre as reivindicações 

territoriais de comunidades quilombolas na Serra do Espinhaço e os objetivos de UC, como se 

mostram os casos dos Parques Nacionais das Sempre vivas, Serra de Cipó e Reserva Biológica 

Mata Escura. Diante do exposto, este estudo indaga sobre a incidência de duas formas distintas 

de territorialidades na constituição de um mesmo território.  

O objetivo geral dessa pesquisa se propõe entender a relação de comunidades 

tradicionais com as formas de proteção da natureza impostas pelo Estado, por meio da 

territorialidade que ambas exercem.  Partindo da hipótese que as formas de proteção de áreas 

da natureza que proíbem a permanência e/ou uso de recursos naturais por comunidades 

tradicionais encerram em conflitos territoriais e socioambientais que prejudica tanto a 

manutenção desses povos quanto a efetividade da proteção ambiental. 

Dessa forma se define o objetivo especifico de investigar os interesses contraditórios 

instituídos pela comunidade quilombola Mata dos Crioulos e pelas UCs que a envolvem, o 

Parque Estadual do Pico do Itambé (PEPI), o Parque Estadual do Rio Preto (PERP) e a Área 

Proteção Ambiental Estadual das Águas Vertentes (APAEAV). Compreender essa contradição, 

responsável pelos conflitos socioambientais locais, poderá elucidar as visões divergentes e 

indicar caminhos para possíveis ações de resolução de conflitos, bem como o levantamento de 

outras questões e lacunas que necessitem aprofundamento em outras pesquisas. 
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Figura 1. Área de uso da Mata dos Crioulos, segundo entrevistas com comunitários, e UCs no território. 

 
Fonte: Bulhões, 2016. 

 

O caso da comunidade quilombola Mata dos Crioulos, se destaca ao observar que eles 

foram responsáveis pela conservação da natureza em seu território, além de ser nele que 

constroem suas relações sociais e modelam seu modo de vida. O trabalho, os saberes, as redes 

de sociabilidade, solidariedade, reciprocidade e até mesmo afetividade só fazem sentido se 

concebidos junto àquele recorte espacial, e hoje estão sendo pressionados pelos limites 

territoriais sobrepostos e imposições de Unidades de Conservação (UC) que se colocam como 

verdadeiros responsáveis pela proteção do ambiente.  

A Mata dos Crioulos se diferencia de outras comunidades quilombolas por sua 

característica territorial além do uso coletivo de regiões como a Chapada do Couto para 

realização de inúmeras atividades tradicionais que garantem sua subsistência, a comunidade 

está dispensa nesse território, e é formada pela união de algumas localidades, que possuem suas 

peculiaridades.  

O regulamento rígido de tais Unidades de Conservação e das suas zonas de 

amortecimento quanto ao uso dos recursos naturais interfere na convivência dos quilombolas 

com o espaço físico tendo, neste caso, a indicação de duas propostas contraditórias de 
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territorialidade. A questão é se estas territorialidades podem ser “conciliadas” ou se uma se 

impõe sobre a outra. 

Nesse sentido surge a pergunta: não devem ser consideradas as comunidades e os povos 

tradicionais em grande parte responsáveis e por isso parceiros na proteção ambiental aplicada 

pelo Estado? 

Os caminhos metodológicos definidos para esta pesquisa, que se caracteriza como um 

estudo de caso de caráter qualitativo, estão descritos e justificados no capítulo 2, tiveram início 

com a pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Definiram-se diferentes procedimentos 

metodológicos para entender como se relacionam as territorialidades dos sujeitos pesquisados, 

e suas implicações, que inclui observação participante de reuniões, visitas de campo à 

comunidade, realização de entrevistas semiestruturadas, de conversas informais, da observação 

assistemática, aplicação da análise de Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças (FOFA) 

e elaboração de material cartográfico. 

A revisão teórico-conceitual está apresentada no capítulo 3 deste trabalho, composta por 

questões pertinentes a relação de grupos sociais com modos distintas de apropriação do meio, 

ou seja, da natureza. Noções de conservação e proteção da natureza, de território, 

territorialidade, de comunidades tradicionais e quilombolas e sobre conflitos socioambientais.  

O capitulo 4 expõe a caracterização dos sujeitos e o início das discussões deste estudo 

de caso introduzindo sobre o contexto quilombola no Alto Jequitinhonha, contextualiza a Mata 

dos Crioulos a partir das percepções locais e apresenta as UCs aludidas na pesquisa. 

As análises e interpretações dos dados e resultados da pesquisa estão no capítulo 5, que 

apresenta os resultados sobre a territorialidade das UCs, foi realizada por meio do 

acompanhamento de reuniões e ações do Conselho do Mosaico de Áreas Protegidas: Alto 

Jequitinhonha e Serra do Cabral, denominado aqui de Mosaico do Espinhaço, e do Grupo de 

Trabalho (GT) de Turismo, nos anos de 2014 e 2015. E relata, também, os resultados das visitas 

de campo e as entrevistas com a comunidade geraram as análises aplicadas à matriz FOFA e as 

considerações sobre as implicações dessas territorialidades divergentes. 

As considerações finais desta pesquisa, expostas no capítulo 6, apresentam o 

entendimento das contradições de distintas territorialidades no espaço de uma comunidade a 

partir de propostas preservacionistas, bem como o desenrolar dessas contradições e as 

perspectivas de futuro desse território, à luz da percepção local. 
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CAPÍTULO 2. METODOLOGIA 
 

De caráter qualitativo, essa pesquisa busca refletir a respeito das territorialidades que 

incidem, como se relacionam e transformam, no território da Mata dos Crioulos. O uso da 

pesquisa qualitativa, compreendida pelo conceito de Chizzotti (2003). 

recobre, hoje, um campo transdisciplinar envolvendo as ciências humanas e sociais, 

[...] derivadas do positivismo, da fenomenologia, da hermenêutica, do marxismo, da 

teoria crítica e do construtivismo, e adotando multimétodos de investigação para o 

estudo de um fenômeno situado no local em que ocorre, e enfim, procurando tanto 

encontrar o sentido desse fenômeno quanto interpretar os significados que as pessoas 

dão a eles. (CHIZZOTTI, 2003:221) 

 

A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso, por se propor entender a situação 

especifica sobre as territorialidades que incidem no território da Mata dos Crioulos, fazendo-se 

uso de técnicas de cunho etnográfico. O estudo de caso de cunho etnográfico, de acordo com 

as autoras Lüdke e André (1986, p. 17-18) é uma situação singular, particular, “sempre bem 

delimitado, com contornos claramente definidos no desenvolver do estudo conforme interesse 

do pesquisador”. Segundo Souza (2015 p. 71) “um estudo de caso de cunho etnográfico, não se 

pode limitar a descrição dos fenômenos investigados e exige uma descrição densa dos modos 

como são vividos e representados pelos sujeitos da pesquisa”.  

A pesquisa não pretende realizar uma etnografia da Mata dos Crioulos, mas faz uso de 

algumas técnicas desse método para compreender em profundidade as especificidades da 

complexidade social do território abrangido pela comunidade quilombola e os parques 

estudados. A tabela 1 apresenta um cronograma dos procedimentos metodológicos da pesquisa 

empírica, descritos a seguir. 

Para Lüdke e André (1986, p. 18) o estudo de caso visa à descoberta, destaca a 

interpretação em contexto, busca retratar a realidade de forma completa e profunda, utilizam 

diversas de fontes de informação, revela a experiência do pesquisador e tolera generalizações 

naturalísticas e, além disso, procuram representar os diferentes e, às vezes, conflitantes pontos 

de vista presentes numa situação social. 

Quanto ao estudo de caso Yin (2001) relata que, 

como esforço de pesquisa, o estudo de caso contribui para a compreensão que temos 

dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos [...] a necessidade 

pelos estudos de caso surge do desejo de se compreender fenômenos sociais 

complexos. Em resumo, o estudo de caso permite uma investigação para se preservar 

as características holísticas e significativas dos eventos da vida. (YIN, 2001 p. 21) 

 

Foi realizada, primeiramente, uma pesquisa bibliográfica, presente no embasamento 

teórico, composta por questões pertinentes a relação homem/natureza, noções de conservação 
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e proteção da natureza, de território, territorialidade, de comunidades tradicionais e quilombolas 

e sobre conflitos socioambientais. A pesquisa bibliográfica é um instrumento que possibilita 

buscar conhecimentos do passado sobre um determinado assunto, permitindo a construção de 

um embasamento teórico para o tema em questão.   

Seguida da pesquisa documental, especificamente, sobre o reconhecimento quilombola 

e o caminhar do processo de titulação do território da Mata dos Crioulos e sobre a criação e 

gestão das UCs investigadas, para levantamento do arcabouço legal e teórico que envolve o 

tema. 

Sobre as UCs destaca-se a consulta das publicações de Azevedo at al (2010), sobre o 

processo de criação do Mosaico do Espinhaço, a dissertação defendida por Ávila (2014), sobre 

a efetividade desse mosaico e de suas UCs, a dissertação defendida por Souza (2014) que 

diagnosticou os aspectos socioambientais e avaliou a gestão da APAEAV e a tese desenvolvida 

por Morais (2014) que analisou a realidade socioambiental das comunidades do entorno dos 

parques estaduais do Rio Preto e do Biribiri. Além da consulta de toda legislação pertinente a 

criação e gestão das unidades estudadas. 

As publicações encontradas sobre a Mata dos Crioulos limitam-se as informações 

disponibilizadas no site do GESTA, CEDEFES e INCRA e dois trabalhos sobre turismo na 

comunidade, sendo uma monografia do curso de turismo da UFVJM, desenvolvida por Aguiar 

(2016), uma quilombola da comunidade, e o ensaio realizado por Silva (2016) de turismo étnico 

nas comunidades quilombolas de Diamantina. 

Boni e Quaresma (2005 p. 76) apresentam as sugestões de Bourdieu (1999) para a 

realização de entrevistas científicas, que considera em primeiro lugar que a escolha “do método 

não deve ser rígida, mas sim rigorosa, ou seja, o pesquisador não necessita seguir um método 

só com rigidez, mas qualquer método ou conjunto de métodos que forem utilizados devem ser 

aplicados com rigor”. 

Concorda-se que a definição de algumas técnicas orienta o início da pesquisa, mas 

durante a realização da pesquisa empírica houve a definição novos dos métodos e técnicas, 

observando as demandas locais, o que possibilitou aproximar pesquisador e seus sujeitos de 

pesquisa. Todo o procedimento aplicado na realização da pesquisa empírica está descrito nos 

capítulos 4 e 5.  

Para entender a relação de comunidades tradicionais com as UCs, por meio da 

territorialidade que ambas exercem, foram desenvolvidos procedimentos metodológicos 
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diferentes para analisar cada um dos sujeitos. Contudo o uso da técnica de observação foi feito 

nos dois processos. 

A observação para realização do estudo de caso auxilia a coleta de dados para conseguir 

informações sobre determinados aspectos da realidade. Observar está descrito no dicionário 

Aurélio como “v. t. 1. Examinar miudamente; estudar. 2. Espiar. 3. Cumprir ou respeitar as 

prescrições ou preconceitos de. 4. Advertir, admoestar. Int. 5. Examinar atentamente a(s) 

pessoa(s) e/ou o ambiente que as cerca.” (AURELIO, 1977).  

A observação assistemática é definida por Silva e Menezes (2005, p. 33) como a que, 

“não tem planejamento e controle precisamente elaborados”. Já a observação direta sistemática, 

“tem planejamento, realiza-se em condições controladas para responder aos propósitos 

preestabelecidos” (Idem, p. 33). Conforme informado às técnicas foram utilizadas em todos os 

procedimentos metodológicos da pesquisa e buscou perceber aspectos subjetivos da 

territorialidade dos atores investigados, que não foram expressos durante as entrevistas ou 

reuniões. 

A análise sobre a territorialidade das UCs foi realizada por meio do acompanhamento 

de reuniões do Conselho do Mosaico de Áreas Protegidas: Alto Jequitinhonha e Serra do 

Cabral, nos anos de 2014 e 2015. Por entender que o mosaico é um instrumento que se propõe 

planejar de forma integrada esse território e, portanto, lugar onde se expressam os interesses e 

as formas como se territorializam as UCs pertinentes a essa pesquisa. Informamos que essa 

escolha se justifica, também, já as UCs possuem cadeira permanente no conselho do mosaico e 

por ser esse um espaço de decisão que implica diretamente na comunidade estudada. 

Nesse sentido, ao constatar que o conselho do Mosaico do Espinhaço se organiza em 

grupos de trabalho (GT) para estabelecer os projetos e ações integradas de planejamento, e que 

o GT de Turismo estava se propondo a iniciar uma atuação na Mata dos Crioulos, identificou-

se a relevância de acompanhar, também, as reuniões a atuações desse GT junto à comunidade.  

Foi realizada, também, a aplicação de entrevista semiestruturada com o gestor do PERP 

(APÊNICE B – Roteiro semiestruturado: entrevista com gerente do PERP) com intuito de 

melhor entender a territorialidade das UCs. A entrevista foi transcrita e as citações utilizadas 

foram identificadas como Entrevistado PERP. As análises geradas a partir do 

acompanhamento e observação dessas reuniões estão expressas no capitulo 5.  

Para compreensão da percepção da comunidade da Mata dos Crioulos sobre a proteção 

da natureza e as implicações de sua relação com as UCs, buscou a aproximação com 
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comunitários e definiu como procedimentos a realização de visitas de campo, com participação 

nas reuniões da associação local, e de entrevistas semiestruturadas. 

Drumond (2002 p. 29) atenta para a importância da constituição de uma relação de 

confiança com a comunidade. Que muitas vezes pode ser uma tarefa difícil já que “existem 

algumas situações que a construção de relações de confiança demanda mais tempo e 

perseverança do que outras, como, por exemplo, quando existem atividades ilegais sendo 

desenvolvidas pelas comunidades locais” (DRUMOND, 2002 p. 29). A autora exemplifica 

como as atividades de extrativismo de recursos naturais de UCs, o uso do fogo sem autorização, 

dentre outros. Observamos também que o histórico de repressão e exploração vividas por essas 

comunidades também pode dificultar o estabelecimento de relação de confiança. 

Nesse sentido ressalta-se que a comunidade da Mata dos Crioulos possui suas 

desconfianças sobre os interesses das pessoas de fora, devido ao histórico de situações 

conflitivas que já passaram, sendo a pesquisadora muitas vezes questionada pelos moradores 

sobre qual instituição pertencia. Esse fator foi relatado em entrevista 

Saiu umas mulher fazendo umas pesquisa aqui. falaram que era do governo federal, 

eu era pequena. Ai saia falando que eles era do governo federal pra contar quantas 

pessoas tinha no lugar. Mas quando era depois o pessoal todo mundo assinou pra 

aceitar a APA aqui na região, e ninguém sabia. Eles falaram que era uma coisa e 

acabou sendo outra. Porque que era outra, nós acha que é eles, nós nem tem certeza. 

(Entrevistado 1, 2016) 

 

Foram realizadas cinco visitas de campo no território estudado, que geraram análises 

expressivas a partir das conversas informais, da participação nas reuniões da associação da 

observação dos aspectos da vida local. 

Em 2014, através do trabalho de campo da disciplina de Biogeografia do Programa de 

Pós-graduação em Geografia foi realizada a primeira ida à comunidade, nessa ocasião os 

povoados de Bica d’Água, Covão e a região da Chapada do Couto foram visitados, resultando 

nas primeiras observações de campo e aproximação inicial com a comunidade.  

No ano de 2015 foi realizada uma visita de campo na casa de uma comunitária que mora 

em Diamantina, essa visita gerou a confiança dessa família e garantiu a realização das outras 

visitas à comunidade, com apoio de hospedagem na casa de parentes que ainda residem no local 

e a aproximação com outros comunitários, descritas no Capitulo 4.  

 Dessa forma, na segunda ida à Mata dos Crioulos, houve a permanência, durante oito 

dias, na casa dessa família, permitindo ao pesquisador vivenciar e observar um pouco da rotina 

de da realidade local, além de realização das entrevistas com 3 comunitários. Sendo que o 

quarto ator da comunidade foi entrevistado em Diamantina, durante sua estada na cidade. 
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As entrevistas com os moradores da comunidade foram orientadas por roteiros 

semiestruturados (APÊNDICE A - Roteiro Semiestruturado: entrevista com a comunidade), e 

se caracterizam como conversas realizadas de forma informal e abertas, “que permitem discutir 

questões especificas sobre o uso de recursos naturais e outros fatos marcantes na vida da 

comunidade” (DRUMOND, 2002 p. 36). 

Podendo acontecer individual ou coletivamente as entrevistas semiestruturadas devem 

pré-definir temas focais a serem discutidos, mas o caminho da conversa é dado pelas respostas 

dos entrevistados. De acordo com Drumond (2002 p.37) os resultados das entrevistas junto aos 

dados secundários levantados oferecem subsidio para a construção de um diagnóstico local e 

podem auxiliar no estabelecimento de relações de confiança. 

Para a realização de entrevistas semiestruturadas  

O pesquisador deve seguir um conjunto de questões previamente definidas, mas ele o 

faz em um contexto muito semelhante ao de uma conversa informal. O entrevistador 

deve ficar atento para dirigir, no momento que achar oportuno, a discussão para o 

assunto que o interessa fazendo perguntas adicionais para elucidar questões que não 

ficaram claras ou ajudar a recompor o contexto da entrevista, caso o informante tenha 

“fugido” ao tema ou tenha dificuldades com ele. (BONI e QUARESMA, 2005 p.75). 

 

As vantagens do uso da entrevista semiestruturada, apresentadas por Boni e Quaresma 

(2005 p.75), incluem “uma cobertura mais profunda sobre determinados assuntos. Além disso, 

a interação entre o entrevistador e o entrevistado favorece as respostas espontâneas. (...) permite 

ao entrevistador tocar em assuntos mais complexos e delicados”. 

Os principais pontos focais definidos para a o roteiro da entrevista realizada com a 

comunidade local foram: formação histórica da comunidade, questões territoriais, trabalho, 

migração, percepção socioambiental, e saberes tradicionais. 

Nos dois tópicos iniciais do roteiro da entrevista semiestruturada, formação histórica e 

território, procurou-se utilizar princípios da técnica de história de vida (HV). Para Boni e 

Quaresma (2005 p.73) a HV é “uma entrevista em profundidade na qual o pesquisador 

constantemente interage com o informante. Sua principal função é retratar as experiências 

vivenciadas por pessoas, grupos ou organizações”. E complementa que a “HV tem como ponto 

principal permitir que o informante retome sua vivência de forma retrospectiva”.  

Levando em consideração as indicações de Bourdieu (1999 apud BONI e QUARESMA, 

2005 p. 76), as entrevistas não foram embasadas em dados amostrais, já que a pesquisa 

qualitativa não se baseia no critério numérico para garantir sua representatividade. 

Caballero (1998 p. 312) explica que independentemente do número de entrevistas a ser 

realizado, o pesquisador deve buscar como critério alcançar a pluralidade de atores envolvidos 
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no tema e que darão consistência à investigação. Não possuindo um cálculo amostral tampouco 

determinado o número de sujeitos para a realização das entrevistas, procuramos abordar 

comunitários e quilombolas relevantes à pesquisa. 

Priorizou-se, diante da dificuldade de ida à campo, por ouvir os moradores mais antigos 

da comunidade, os sujeitos reconhecidos como importantes pelos comunitários, sujeitos 

engajados na regularização do território quilombola, aqueles que hoje trabalham nas UCs e 

envolvidos com a associação local. Dessa forma foi possível realizar quatro entrevistas que 

orientaram a análise das percepções locais. 

Quanto a forma de realização das entrevistas, elas ocorram segundo as oportunidades 

em campo. Buscou-se não retirar as pessoas de sua rotina, ao contrário, à observação do modo 

de vida e das relações socioespaciais como método adotado na pesquisa exigiu que a realização 

das entrevistas não afetasse o cotidiano local, por isso, elas aconteceram no local onde se 

encontrava o sujeito, seja no trabalho, em casa, durante um encontro nas estradas da 

comunidade, na reunião da associação, e até mesmo em Diamantina.  

Para o melhor aproveitamento dos dados resultantes das entrevistas semiestruturadas, 

todas foram gravadas e posteriormente transcritas, utilizando o software Express Scribe 

Transcription, para citação na integra, dos discursos dos sujeitos. Decidimos nomear e 

caracterizar os entrevistados como forma de orientar o uso dessas citações, apresentando-os a 

seguir. 

Entrevistado 1, foi a pessoa que recebeu a pesquisadora durante uma semana em sua 

casa, nascida há trinta e cinco anos em uma lapa na Chapada do Couto, casada, mãe de 6 filhos, 

avó, catadora de sempre-viva e lavradora. Vive hoje no povoado de Algodoeiro, em uma casa 

de barro que não tem acesso a carro. A família cria galinha, possui dois cavalos e um burro, que 

auxiliam no trabalho e no transporte, cultivam milho, abacaxi, inhame, banana, laranja e feijão, 

além de outros cultivos menos expressivos e esporádicos. 

Entrevistado 2, nasceu a 65 anos em uma casa de barro no povoado de Bica d’Água, 

casado, pai de nove filhos, bisavô. Agricultor foi tropeiro, catador de sempre-viva e garimpeiro. 

Viveu muitos anos na Chapa do Couto e foi expulso com a expansão do PERP. Mora hoje no 

sitio da Bertulina, povoado da Pindaíba. Sua mulher vive em Diamantina com alguns dos filhos 

para trabalharem, forma de complementar a renda familiar. Outros filhos vivem perto da sua 

casa no povoado de Algodoeiro. 

Entrevistado 3, tem 44 anos e nasceu na comunidade Mundo Velho do município de 

Rio Vermelho, mas mudou-se com os pais para o povoado do Covão ainda criança. É casado, 
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pai de 4 filhos, os dois mais novos vivem com ele, uma já é casada e vive na comunidade com 

o marido e o outro em Diamantina. Agricultor familiar, com forte tradição do cultivo. Há 

aproximadamente um ano e meio é funcionário do PERP, no cargo de zelador lotado na Fazenda 

Santa Cruz e Gavião.  

Entrevistado 4, tem 51 anos. Nasceu na zona rural de Bocaiuva. Veio trabalhar em 

Diamantina e conquistou o sonho de comprar uma propriedade rural na Mata dos Crioulos há 

uns 10 anos, quando adquiriu um terreno no povoado da Bica D’agua. É casado e tem duas 

filhas. É um dos poucos pequenos criadores de gado na comunidade e desde 2015 presidente 

da Associação dos Agricultores Familiares de Algodoeiro, Covão, Bica D’Agua e Região. 

Todas as atividades da pesquisadora junto aos sujeitos pesquisados estão indicadas na 

tabela abaixo. 

Tabela 1. Cronograma realização da pesquisa empírica. 

Data Atividade 

06/2014  Ocorreu a primeira participação na reunião do conselho do Mosaico. 

28/07/2014 Reunião do GT de Turismo 

08/2014 Observação assistemática da comunidade durante a Travessia Itambé 

– Rio Preto 

28/08/2014 Reunião do GT turismo 

15,16/09/2014* Ida a campo do GT para realização de diagnóstico sobre turismo. 

12/11/2014 Reunião do GT de turismo 

28/11/2014 Reunião ordinária do conselho do Mosaico do Espinhaço  

28/01/2015 Reunião GT de turismo para preparar a conversa com a comunidade 

quilombola Mata dos Crioulos. 

28/03/2015 Realização do encontro do GT de Turismo na Mata dos Crioulos. 

Proposta de desenvolvimento do turismo. 

14,15/04/2015* GT Turismo capacitação em manipulação de alimentos na Mata dos 

Crioulos, 

07/05/2015  Visita a uma quilombola da Mata dos Crioulos, que mora em 

Diamantina. 

22/05/2015 Terceira reunião do conselho consultivo do Mosaico do Espinhaço 

02/12/2015 Participação na quarta reunião ordinária do conselho consultivo do 

Mosaico do Espinhaço.  

Janeiro de 2016 Permanência por 8 dias na comunidade                                                        

25/02/2016 Entrevista com presidente da associação comunitária, realizada em 

Diamantina. 



21 
 

12/03/2016 Participação na reunião da associação da comunidade. Observação 

sistemática. 

Maio de 2016 Visita à comunidade. Conversas informais e observação 

assistemática. 

28/06/2016 Entrevista com gestor do PERP. 

07/07/2016 Reunião da Câmara Setorial da Mesa de Diálogo e Negociação 

Permanente com Ocupações Urbanas e Rurais e Outros Grupos 

Envolvidos em Conflitos Socioambientais e Fundiários: Mata dos 

Crioulos – IEF 

Legenda: *pesquisadora não 

esteve presente. 

Coletou relatos. 

Ações do Mosaico 

e do GT na 

comunidade 

Envolvimento da 

pesquisadora com a 

comunidade  

Envolvimento da 

pesquisadora com o 

Mosaico 

Fonte: elaboração pelo próprio autor, 2016. 

2.1. Análise de Fortalezas, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças - FOFA 
Para aplicação dos resultados da análise da comunidade, além do uso das citações para 

indicação da percepção local, utilizou-se a ferramenta de análise FOFA, para identificar pontos 

fortes, vulnerabilidades, oportunidades e limitações apresentando um diagnóstico da situação 

atual da Mata dos Crioulos.  

Segundo Drumond (2002 p. 71) a matriz de análise FOFA é um instrumento útil para 

análise de um tema especifico, monitoramento e avaliação de intervenções na comunidade e 

identificação de necessidades orientando o planejamento de ações. 

A análise FOFA auxilia na sistematização das opiniões sobre as fortalezas, explicado 

por Drumond (2002 p. 71) como “o que está indo bem”, as fraquezas ou “o que está indo mal”, 

as oportunidades que são as “melhorias que podem vir a ser feitas”, e ameaças que são as 

“limitações externas” que influenciam a situação observada. Conforme demonstra o quadro 

abaixo. 

Tabela 2. Matriz da análise FOFA. 

Forças (F - o que está indo bem?) Fraquezas (f - o está indo mal?) 

Oportunidade (O - pode melhorar?) Ameaça (A – o que está atrapalhando?) 

Fonte: Drumond, 2002. Elaboração do próprio autor, 2016. 

A análise FOFA é instrumento que teve origem para auxiliar o planejamento estratégico 

das empresas, orientando seu direcionamento através dos resultados obtidos da comparação das 

forças internas dos pontos fortes e pontos fracos com as oportunidades e ameaças externas 

resultantes do estudo e avaliação das oportunidades decorrentes do melhor aproveitamento do 

mercado no qual atua, aliada a visão de novos mercados, mas principalmente na avaliação das 

ameaças que podem ser determinantes para o futuro da empresa (ANDRADE at al., 2008).  
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O levantamento de informações relevantes abordadas de maneira integrada pela FOFA 

ajudou compreender a situação atual da Mata dos Crioulos e a traçar novos horizontes para o 

planejamento local e para resolução de conflitos. A realização dessa análise permitiu 

contemplar de forma abrangente o contexto que Mata dos Crioulos se insere e direcionou um 

olhar para as possibilidades futuras através das estratégias geradas. 

Consideramos que esse percurso metodológico, de delimitação do objeto de estudo, 

realização do referencial bibliográfico, envolvimento e observação da situação pesquisada, bem 

como a aplicação dos procedimentos metodológicos para levantamento das informações e a 

análise dos dados, ofereceu subsídios para conclusão dos objetivos propostos. 

2.2.  Espacialização da comunidade: esboço do limite da Mata dos Crioulos 
Diante da indispensável necessidade de localizar a área estudada e indicar espacialmente 

o território que tem encerrado em conflitos foram elaborados dois mapas representando um 

esboço do limite do território da comunidade. 

O primeiro mapa apresenta a área de uso da comunidade, segundo relatos dos 

entrevistados, em relação às UCs, o segundo representa o esboço da área do território e localiza 

os povoados que compõe a Mata dos Crioulos, os locais relevantes (como as escolas, pontes e 

fazendas) e o acesso à comunidade. 

Informamos que o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) da 

comunidade Mata dos Crioulos elaborou sua primeira fase, o laudo antropológico que já foi 

aprovado pela comunidade, contudo o relatório completo ainda não foi publicado e, portanto, 

não disponibilizado para a sociedade. Esse documento apresenta a proposta oficial do limite da 

comunidade, todavia quando solicitado acesso ao documento fomos informados por servidores 

do INCRA que não é possível consulta-lo ainda. Dessa forma elaboramos esse esboço apenas 

para fins de localização.  

O método empregado para definição desses limites utilizou como critério fundamental 

a recomendação feita pelos comunitários entrevistados sobre a região que ocupa e usa a 

comunidade. Dessa forma, os mapas desenvolvidos caracterizam o esboço de limite do território 

baseado na área de uso comentada pelas famílias entrevistadas, e não a área reivindicada pela 

Mata dos Crioulos.  

Dessa forma, foram identificados e georreferenciados as Serras, córregos, rios e 

fazendas citados em entrevistas ou em conversas informais, na carta topografia Rio Vermelho. 

Para fechamento do esboço do limite, já que não foi possível completá-lo apenas com a coleta 
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de indicações da comunidade, respeitamos os limites naturais impostos como cursos d’água e 

o contorno de serras. 

Dessa forma acreditamos que o esboço apresentado não expõe o limite real desse 

território, mas oferece e auxilia na compreensão e localização do contexto estudado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3. REVISÃO TEÓRICO-CONCEITUAL 
 

No presente capítulo busca-se construir uma base conceitual que permita refletir a 

respeito do conceito de território. Pautada nesse conceito que se segue essa pesquisa, 

elucidando, também, o conceito de territorialidade.  
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Elencamos ao aporte teórico com a compreensão da relação entre o homem e a natureza, 

tendo como centro da análise as áreas naturais protegidas, considerando que as implicações 

dessas noções auxiliam no entendimento da relação entre comunidades tradicionais com a 

proteção da natureza, imposta pelo Estado, por meio da territorialidade que ambas exercem. 

 

3.1. Território e Territorialidade: conceitos-chave para a pesquisa  
A noção de território, conforme indica Diegues (2001), é fundamental para compreender 

as diferentes relações das sociedades com a natureza e suas implicações, portanto 

imprescindível a esse trabalho. O desenvolvimento de conceitos-chave usados para a 

compreensão da superfície terrestre e seus atributos é de competência da Geografia e inclui os 

termos paisagem, região, espaço, lugar e território.  

Hissa (2009: 60) observa que  

Paisagem, território, limites, fronteira, região, lugar, mundo, rede: em muitas 

circunstância, esses conceitos de entrecortam, não sendo incomum, portanto, o 

esforço mal sucedido de delimitar, com precisão, cada um deles. Todos estabelecem 

superposição como, também, de atravessamentos. Todas ainda podem ser 

interpretados como derivações do conceito-matriz: espaço. 

 

Portanto, consideramos a indissociabilidade dessas categorias, mesmo propondo uma 

atenção maior ao território, que “é formado por paisagens, possui seus lugares, está inserido em 

uma determinada região e é resultado direto da produção e apropriação do espaço através de 

relações de poder estabelecidas entre os distintos sujeitos e agentes que o habitam” (DINIZ, 

2013:48). 

A consideração da dimensão territorial exprime uma mudança no enfoque geográfico. 

Claval (1999) atenta que “falar em território em vez de espaço é evidenciar que os lugares nos 

quais estão inscritos as existências humanas foram construídos pelos homens, ao mesmo tempo 

pela sua ação técnica e pelo discurso que mantinham sobre ela”.  E complementa 

As relações que os grupos mantêm com o seu meio não são somente materiais, são 

também de ordem simbólica, o que os torna reflexivos. Os homens concebem seu 

ambiente como se houvesse um espelho que, refletindo suas imagens, os ajuda a tomar 

consciência daquilo que eles partilham (CLAVAL, 1999 p.11). 

 

Diante da proposta de compreender os interesses contraditórios já apresentados, 

ressaltamos que o território ampara um aporte conceitual que envolve a expressiva carga 

política do espaço geográfico estudado.  

Gottman (2012) considera o território como uma conexão ideal entre espaço e política. 

“Uma vez que a distribuição territorial das várias formas de poder político se transformou 
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profundamente ao longo da história, o território também serve como uma expressão dos 

relacionamentos entre tempo e política”. 

Segundo Gottman (2012) 

componentes naturais de qualquer território dado foram delimitados pela ação humana 

e são usados por um certo número de pessoas por razões específicas, sendo tais usos 

e intenções determinados por e pertencentes a um processo político. Território é um 

conceito gerado por indivíduos organizando o espaço segundo seus próprios objetivos. 

 

Território é um conceito há muito discutido na Geografia, ele surge, sobretudo da 

proposta de Ratzel (1990), que além de trazer o debate territorial para a Geografia o coloca 

como indispensável à reprodução da sociedade e do Estado. 

De acordo com r (2007), o espaço em Ratzel é visto como base necessária para vida do 

homem e das relações sociais, contendo as condições de trabalho, seja natural, seja aquela 

socialmente produzida. “O espaço transforma-se, assim, através da política, em território, em 

conceito-chave da Geografia” (CORRÊA, 2003). 

Haesbaert (2001), o território traz consigo a dimensão tanto do simbólico, quanto do 

material. 

Desde a origem, o território nasce com uma dupla conotação, material e simbólica, 

pois etimologicamente aparece tão próximo de terra-territorium quanto de terreo-

territor (terror, aterrorizar), ou seja, tem a ver com dominação (jurídico-política) da 

terra e com a inspiração do terror, do medo – especialmente para aqueles que, com 

esta dominação, ficam alijados da terra, ou no “territorium” são impedidos de entrar. 

Ao mesmo tempo, por extensão, podemos dizer que, para aqueles que têm o privilégio 

de usufruí-lo, o território inspira a identificação (positiva) e a efetiva “apropriação”. 

(HAESBAERT, 2001 p.674) 

 

Consideramos nessa pesquisa que a territorialidade das UCs está instituída pelo Estado 

enquanto terreo-territor, impondo formas de dominação e imposições sobre o território 

historicamente usado pela comunidade quilombola Mata dos Crioulos. Avançamos dizendo que 

a dimensão do simbólico representa o poder e a identidade, nesse sentido Haesbaert (2001) 

observa que o “Território, assim, em qualquer acepção, tem a ver com poder, mas não apenas 

ao tradicional ‘poder político’. Ele diz respeito tanto ao poder no sentido mais concreto, de 

dominação, quanto ao poder no sentido mais simbólico, de apropriação”.  

O território, segundo Diegues (2001 p.85) é espaço de reprodução econômica e das 

relações sociais, como também “o locus das representações e do imaginário mitológico dessas 

sociedades tradicionais”. Dessa forma, o autor indica a importância de  

analisar o sistema de representações, símbolos e mitos que essas populações 

tradicionais constroem, pois é com base nele que agem sobre o meio. E com base 

também nessas representações e no conhecimento empírico acumulado que 

desenvolvem seus sistemas tradicionais de manejo. (DIEGUES, 2001 p.85) 
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Diegues (2001), nesse sentido, explica que o território carregado de elementos 

simbólicos apresenta em algumas sociedades tradicionais, “certas áreas, tanto da floresta quanto 

de estuários e rios, são consideradas sagradas, e não devem ser utilizadas para atividades 

econômicas”. Como é o caso da Serra do Isidoro, na Mata nos Crioulos, que tem suas matas e 

rios respeitados e guardados pela comunidade por causa do mito criado sobre o negro Isidoro. 

Para além do poder, aplicado na territorialidade do Estado, chegamos à dimensão da 

identidade, da apropriação, para nós de imensa importância. A dimensão simbólica do território 

torna-se um tema relevante da geografia, orientando as pesquisas sobre o espaço vivido a partir 

dos anos de setenta e oitenta, além de influenciar noções da relação homem/natureza. 

Vê-se, então, porque (...) território e a questão da identidade estão indissociavelmente 

ligados: a construção das representações que fazem certas porções do espaço 

humanizado dos territórios é inseparável da construção das identidades (CLAVAL, 

1999 p.16) 

 

Nesse sentido Itaborahy (2010) releva que para compreensão do território, além das 

perspectivas material e do poder, é imprescindível considerar a noção de identidade, de 

simbolismo e cultura, e indica que a relação entre identidade e território é tão forte que “toda 

identidade implica numa territorialização, assim como a territorialização permite a permanência 

identitária” (COSTA & COSTA, 2008 apud ITABORAHY, 2010 p.4). 

Claval (1999 p.14) observa que a “identidade é construída a partir do olhar do outro. É 

o olhar que os outros têm de você que o define”. Logo a constituição de identidades é algo 

relacional e toda relação envolve poder. E complementa que as “abordagens racionais nos 

lembram que o que está em jogo é, ao mesmo tempo, o eu e o nós, que não podem ser 

concebidos sem um olhar sobre os outros, e muito frequentemente, sem o olhar dos outros”. 

Observado, também por Claval (1999) que a identidade aparece como uma construção 

cultural. 

Ela responde a uma necessidade existencial profunda, a de responder à questão: ‘quem 

sou eu?’ Ela o faz selecionando um certo número de elementos que caracteriza, ao 

mesmo tempo, o indivíduo e o grupo: artefatos, costumes, gêneros de vida, meio, mas 

também sistemas de relações institucionalizadas, concepções da natureza, do 

indivíduo e do grupo. (CLAVAL, 1999 p.15) 

 

A contribuição dos antropólogos indica a ideia de que a identidade deve ser considerada 

como um discurso que os grupos criam sobre si mesmos e sobre os outros, para dar um sentido 

e nortear à sua existência. Nesse sentido Itaborahy (2010) aconselha que para realizar a 

aproximação com a percepção espacial do território, é “essencial compreender o valor da 

identidade cultural na formação da subjetividade”. Assim, mais adiante partiremos trataremos 
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das noções de cultura e comunidade tradicional, especificando para a questão quilombola e seu 

simbolismo. 

Haesbaert (2004) atenta que é interessante “observar que, enquanto ‘espaço-tempo 

vivido’, o território é sempre múltiplo, ‘diverso e complexo’, que é o caso da territorialidade 

quilombola, ao contrário do território ‘unifuncional’ proposto pela lógica capitalista 

hegemônica”, na proposição de UCs. 

O autor indica que devemos considerar, então, que o “território, imerso em relações de 

dominação e/ou de apropriação sociedade-espaço, desdobra-se ao longo de um continuum que 

vai da dominação político-econômica mais ‘concreta’ e ‘funcional’ à apropriação mais 

subjetiva e/ou ‘cultural-simbólica’” (Haesbaert, 2004 p.95-96). 

O autor complementa que segundo Lefebvre (1986, apud HAESBAERT, 2004),  

dominação e apropriação deveriam caminhar juntas, ou melhor, esta última deveria 

prevalecer sobre a primeira, mas a dinâmica de acumulação capitalista fez com que a 

primeira sobrepujasse quase completamente a segunda, sufocando as possibilidades 

de uma efetiva “reapropriação” dos espaços, dominados pelo aparato estatal-

empresarial e/ou completamente transformados em mercadoria. 

 

Situação claramente observada no caso da Mata dos Crioulos, em que a apropriação 

desse território pela comunidade (e sua territorialização) está subjugada pela dominação do 

Estado, através da territorialidade das UCs, que o tem transformado em espaço-mercadoria para 

o turismo e espaço de proteção da natureza em detrimento do espaço-vivido da comunidade. 

Haesbaert (2004) orienta que o processo de dominação e apropriação deve ser entendido 

como “continuum” e complementa considerando que o “território e a territorialização devem 

ser trabalhados na multiplicidade de suas manifestações – que é também e, sobretudo, 

multiplicidade de poderes, neles incorporados através dos múltiplos agentes/ sujeitos 

envolvidos”. Assim, devemos distinguir os territórios de acordo com os sujeitos que os 

estabelecem, que conforme já apresentado no caso estudado são o Estado e uma comunidade 

tradicional. 

Haesbaert (2001), embasado pela ideia de Sack (1986) orienta que a territorialidade, 

contém em sua noção a dimensão política, economia e cultural, pois está “intimamente ligada 

ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se organizam no espaço e como 

elas dão significado ao lugar”. Sack afirma também 

A territorialidade, como um componente do poder, não é apenas um meio para criar e 

manter a ordem, mas é uma estratégia para criar e manter grande parte do contexto 

geográfico através do qual nós experimentamos o mundo e o dotamos de significado. 

(1986:219 apud Haesbaert, 2001) 
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Segundo Claval (2013 p.123) Robert Sack (1986) “propôs uma interpretação de 

territorialidade bem próxima à de Gottman, mas aplicável em todas as escalas. Para ele o 

território nasce, então, das estratégias de controle necessárias à vida social - uma outra maneira 

de dizer que ela exprime uma soberania”. 

Haesbaert (2001 p.3) afirma que “todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, 

em diferentes combinações, funcional e simbólico, pois exercemos domínio sobre o espaço 

tanto para realizar funções quanto para produzir significados”. Propomos, então, compreender 

como a territorialidade do Estado, detentor do poder legitimado e que determinou o território 

estudado como área destinada a proteção da natureza, incide na territorialidade da comunidade 

quilombola Mata dos Crioulos, que tem nesse lugar a referência de sua existência, observando 

as funções e significados criados por cada um destes agentes. 

Nesse sentido, Haesbaert (2001) atenta que poderíamos falar em dois grandes “tipos 

ideais” frente aos quais podemos investigar o território, um mais funcional, outro mais 

simbólico. Contudo, enquanto “tipos ideais” extremos de um continnum 

eles nunca se manifestam em estado puro, ou seja, todo território “funcional” tem 

sempre alguma carga simbólica, por menos expressiva que ela seja, e todo território 

“simbólico” tem sempre algum caráter funcional, por mais reduzido que ele seja 

(HAESBAERT, 2001 p.4).  

 

Mais importante para Haesbaert (2001) do que a caracterização genérica e dicotômica 

desses extremos é a percepção fundamental da historicidade do território, sua variação 

conforme o contexto histórico e geográfico. Por isso realizou-se nesse trabalho uma 

caracterização ampla do território analisado, como forma de orientar a compreensão da 

dominação/apropriação dos diferentes atores envolvidos. 

Para Haesbaert (2001)  

as sociedades tradicionais conjugavam a construção material (“funcional”) do 

território como abrigo e base de “recursos” com uma profunda identificação que 

recheava o espaço de referentes simbólicos fundamentais à manutenção de sua 

cultura. Já na sociedade “disciplinar” moderna (até por volta do século XIX) vigorava 

a funcionalidade de um “enclausuramento disciplinar” individualizante através do 

espaço – não dissociada, é claro, da construção da identidade (individual mais do que 

de grupo). 

 

Amparado nas ideias de Godelier (1984), Diegues (2001 p.83) apresenta a noção de 

território como “o qual uma sociedade determinada reivindica e garante a todos, ou a uma parte 

de seus membros, direitos estáveis de acesso, controle ou uso sobre a totalidade ou parte dos 

recursos naturais aí existentes que ela deseja ou é capaz de utilizar”. 
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Segundo Diegues (2001), Godelier (1984) informa que essa noção compreende, não 

apenas os meio-físicos do espaço, como também as relações sociais existentes. 

Essa porção da natureza fornece, em primeiro lugar, a natureza do homem como 

espécie, mas também: a) os meios de subsistência; b) os meios de trabalho e produção; 

c) os meios de produzir os aspectos materiais das relações sociais, os que compõem a 

estrutura determinada de uma sociedade (relações de parentesco etc.) (Godelier, 1984 

apud DIEGUES, 2001 p.83). 

 

Diferente da noção de território instituída pelas sociedades urbano-industriais, conforme 

aponta Diegues (2001 p.84), para as sociedades tradicionais o território “é descontínuo, 

marcado por vazios aparentes (terras em pousio, áreas de estuário que são usadas para a pesca 

somente em algumas estações do ano)”, distinguido muitas vezes pelo uso comum de áreas 

desse território para diversos fins, como pasto para gado, extrativismo vegetal e mineral, cultivo 

coletivo, dentre outros.  

A descontinuidade, os ciclos de uso dos espaços e recursos do território, de acordo com 

Diegues (2001 p.84) “tem levado autoridades da conservação a declará-lo parte das "unidades 

de conservação" porque "não é usado por ninguém". Aí reside, muitas vezes, parte dos conflitos 

existentes entre as sociedades tradicionais e as autoridades conservacionistas”. 

Os apontamentos apresentados sobre as conceituações de território e territorialidade 

indicam a necessidade de tratar dos temas áreas naturais protegidas, comunidades tradicionais 

e as implicações da relação de ambos, para definir as conceituações teóricas pertinentes à 

pesquisa. 

 

3.2. Áreas Naturais Protegidas: conceitos e bases legais 
De acordo com Diegues (2001), embasados no argumento da ameaça que o modelo de 

civilização urbano-industrial apresentava à natureza criaram as primeiras áreas protegidas, com 

intuito de reservar espaços de natureza intocada pelo homem. Para o autor essa ideia norteia 

uma concepção na relação homem/natureza “que Moscovici (1974) denomina de naturalismo 

reativo, isto é, uma reação contra a corrente dominante do culturalismo”.  

Diegues (2001) indica que “para o naturalismo da proteção da natureza do século 

passado, a única forma de proteger a natureza era afastá-la do homem, por meio de ilhas onde 

este pudesse admirá-la e reverenciá-la”. Justificado pelo fato de que a sociedade necessita 

desses espaços como válvula de escape ao estresse urbano, o que para autor, leva ao mito da 

natureza selvagem e intocada e atenta, ainda, que “Esse neomito, no entanto, foi transposto dos 

Estados Unidos para países do Terceiro Mundo, como o Brasil, onde a situação é ecológica, 

social e culturalmente distinta”. (DIEGUES 2001 p. 14). 
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Segundo Ghimire (1993), há uma combinação de fatores que explicam esse aumento 

da preocupação mundial pelas unidades de conservação: a rápida devastação das 

florestas e a perda da biodiversidade, a disponibilidade de fundos internacionais para 

a conservação e a possibilidade de geração de renda pelo turismo em parques. 

(DIEGUES 2001 p. 17). 

 

Como afirma esse autor, “o estabelecimento de áreas protegidas se transformou também 

numa importante arma política para as elites dominantes de muitos países do Terceiro Mundo, 

como forma de obtenção de ajuda financeira externa”. (DIEGUES, 2001 p. 17) 

Biodiversidade ou diversidade biológica - é entendida aqui conforme a definição 

cunhada pela Convenção pela Diversidade Biológica (CDB), fruto das articulações tramadas ao 

redor do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) e assinada, em 1992, por 

150 países. 

Diversidade biológica significa a variabilidade existente entre organismos vivos de 

todas as fontes, abrangendo, entre outros, ecossistemas terrestres, marinhos e outros 

aquáticos, bem como os complexos ecológicos de que são parte; isso inclui a 

diversidade de todas as espécies, entre espécies e ecossistemas (Decreto Legislativo 

nº 2, de 1994). 

 

Neste sentido, a Serra do Espinhaço, região onde realizamos esse estudo, foi 

reconhecida como área prioritária para a conservação de seus biomas. Cientistas e ONGs 

ambientalistas, voltados a pesquisas de conservação da biodiversidade, com o apoio de órgãos 

ambientais governamentais, “agruparam informações decorrentes de estudos sobre a Serra do 

Espinhaço e chegaram a afirmar a existência de mais de seis mil espécies em sua biota” 

(GONTIJO, 2008), alertando que 

Se não tomarmos cuidados quanto à preservação do que ainda resta de biodiversidade 

na Cadeia do Espinhaço e em seus biomas adjacentes, estaremos na eminência de 

sofrer um grande “terremoto ambiental” já que estamos, como mostra a geografia de 

nossa “tectônica ambiental”, localizados bem em cima de seu hipotético epicentro 

(GONTIJO, 2008, p.13). 

 

A intensa destruição da natureza imposta pelo modelo de produção capitalista do espaço 

se resguarda na criação de áreas protegidas, que se tornou uma das principais estratégias para 

conservação da natureza. Tornou-se, então, um dos marcos da temática ambiental na 

modernidade a criação de “áreas naturais protegidas”, entre elas as UCs.  

Diegues (2001 p.23) explica que no século XVIII o contexto de surgimento das áreas 

protegidas demonstra a imposição da superioridade do homem e cita ainda a colocação de 

Thomas (1983), “alguns indivíduos eram vistos como animais, pois não se comportavam como 

civilizados (os pobres, as mulheres, os jovens, os doentes mentais, os aleijados), por isso 

podiam ser sujeitados ou marginalizados” à civilização. Contudo, o autor comenta que, com a 
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atuação dos naturalistas no século XIX aliado a baixa qualidade de vida nos meio urbano-

industrial, levam à revalorização do modo de vida rural e há um incentivo a valorização da 

proteção do meio natural. 

Chamando atenção, também, ao papel dos escritores românticos para a criação de 

neomitos, Diegues (2001 p.24) indica que “estes fizeram da procura do que restava de ‘natureza 

selvagem’, na Europa, o lugar da descoberta da alma humana, do imaginário do paraíso perdido, 

da inocência infantil, do refúgio e da intimidade, da beleza e do sublime”. E conclui afirmando 

que a “influência na criação de áreas naturais protegidas, consideradas como "ilhas" de grande 

beleza e valor estético que conduziam o ser humano à meditação das maravilhas da natureza 

intocada”. 

Ponderando que a visão norte-americana da época se amparava na ideia de 

inesgotabilidade de recursos naturais e a diversidade de áreas de natureza intocada, e 

desconsiderou a permanência dos povos e comunidades tradicionais nessas áreas, Diegues 

(2001) pondera que se tem como resultado crises e preocupações ambientais. 

De um lado, havia os que propugnavam o uso eficiente dos recursos naturais; para 

outros, como Pinchot, o uso adequado dos recursos naturais deveria servir como 

instrumento para desenvolver uma democracia eficiente no acesso aos recursos 

naturais. E, finalmente, havia aqueles para os quais a proteção da vida selvagem 

(wilderness) era necessária não só para se conservar a beleza estética, como também 

para amenizar as pressões psicológicas dos que viviam nas regiões urbanas 

(DIEGUES, 2001 p.26). 

 

Tonou-se hegemônico o discurso de criação de áreas protegidas e, portanto, 

caracterizado como inegável e inevitável para a garantir da proteção da biodiversidade. A partir 

dos discursos de proteção da biodiversidade e do desenvolvimento sustentável, justificam-se e 

se legitimam certa apropriação, uso e controle territorial. 

Diegues (2001 p.26) atenta que para além da preocupação com a natureza, surgem às 

primeiras considerações, feitas no início do século XIX, pelo artista George Catlin, quanto às 

pressões sofridas pelos povos tradicionais.  

tanto os búfalos quanto os índios estavam ameaçadas de extinção. Ele sugeriu que 

índios, búfalos e áreas virgens poderiam ser igualmente protegidos se o Governo 

estabelecesse um parque nacional que contivesse homens e animais em toda sua 

rusticidade e beleza natural (apud McCormick, 1992). (DIEGUES, 2001 p.26) 

 

No entanto o alerta sobre a relevância das comunidades tradicionais não tem sua 

importância reconhecida e a ideia de natureza intocada prevalece. Nesse sentido Diegues (2001 

p.27) revela que o Yelowstone, primeiro parque nacional dos Estados Unidos, foi criado 

sobrepondo territórios de uso de povos indígenas e que vestígios de ocupações humanas são 
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constantemente encontrados em áreas naturais “intocadas”.  E atenta que a “noção de 

‘wilderness’, que serviu de base à criação dos parques norte-americanos, foi criticada desde o 

início, particularmente pelos índios remanescentes já em grande parte removidos de seus 

territórios ancestrais na conquista do Oeste”. 

Diegues (2001) apresenta as duas distintas concepções de conservação do meio natural 

defendidas nos EUA no século XIX, a conservação dos recursos naturais e o preservacionismo.  

A conservação dos recursos naturais, ideia difundida por Gifford Pinchot, que anunciava 

o seu uso racional, e afirmava que a “conservação deveria basear-se em três princípios: o uso 

dos recursos naturais pela geração presente; a prevenção de desperdício; e o uso dos recursos 

naturais para benefício da maioria dos cidadãos. Essas ideias foram precursoras do que hoje se 

chama de "desenvolvimento sustentável" e da crítica ao "desenvolvimento a qualquer custo". 

(DIEGUES, 2001 p.29). 

O preservacionismo, segundo Diegues (2001) defendido por John Muir, preconizava a 

proteção de espaços naturais da interferência humana, muitas vezes degradadora. Nesse sentido 

o autor se ampara as ideias de Marsh (1801-1882) que propôs “como medida corretiva para a 

ação destruidora do homem uma "regeneração geográfica", a cura do planeta”.  

Considerações que embasam, de acordo com Diegues (2001 p.31), a corrente 

biocêntrica, “segundo as quais o homem não poderia ter direitos superiores aos animais”, e teve 

influências na noção de ecologia, “cunhada pelo darwinista alemão Ernest Haeckel, em 1866, 

segundo a qual os organismos vivos interagem entre si e com o meio ambiente”.  

Diegues (2001 p.30) explica que na “história ambiental norte-americana, o conflito entre 

Gifford Pinchot e John Muir é usualmente analisado como um exemplo arquétipo das diferenças 

entre a conservação dos recursos e a preservação pura da natureza”. 

O modelo de parques para proteger a natureza sem a presença humana foi criticado por 

diversos fatores, que se embasam em uma visão antropocêntrica e se materializam como objetos 

de lazer das sociedades urbanas, e mesmo assim esse modelo progrediu. Nesse sentido Diegues 

(2001 p.36) apresenta a citação de Gomez-Pompa e Kaus (1992), que consideram "O conceito 

de 'wilderness' (mundo natural/selvagem) como terra intocada ou domesticada é, 

fundamentalmente, uma percepção urbana, uma visão de pessoas que vivem longe do ambiente 

natural de que dependem como fonte de matéria-prima”. E observam que moradores de áreas 

rurais, povos tradicionais e agricultores 

baseiam seu uso da terra em visões alternativas. (...) A natureza não é mais um objeto, 

mas um mundo de complexidade em que os seres vivos são freqüentemente 

personificados e endeusados mediante mitos locais. Alguns desses mitos são baseados 

na experiência de gerações e suas representações das relações ecológicas podem estar 
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mais perto da realidade que o conhecimento científico. O termo conservação pode não 

fazer parte de seu vocabulário, mas é parte de seu modo de vida e de suas percepções 

das relações do homem com a natureza. (p.273 apud DIEGUES, 2001 p.36) 

 

Diegues (2001 p.37) observa que o preservacionismo serviu de base ideológica para o 

movimento conservacionista norte-americano e idealizou os parques nacionais como “a única 

forma de salvar pedaços da natureza, de grande beleza, dos efeitos deletérios do 

desenvolvimento urbano industrial”. E conclui que “dentro dessa perspectiva, qualquer 

intervenção humana na natureza é intrinsecamente negativa”, mesmo as comunidades 

tradicionais que mantém relações equilibradas com natureza, omitindo esse fato da ideia de 

“conservação” (DIEGUES, 2001 p.37) 

O autor ainda denuncia que a transposição do modelo de parque norte-americano, sem 

moradores, para lugares de realidades socioculturais e ambientais distintas, reforçou a 

dicotomia homem natureza, e acentuou conflitos ambientais nos países onde a realidade das 

florestas é de ocupação e uso por grande diversidade de povos tradicionais disseminando visões 

inadequadas de áreas protegidas. 

Críticas à reprodução desse modelo em contextos de realidade cultural diversa partem 

dos que adotam um enfoque socioambientalista, próprio da ecologia social, ou da ecologia 

socialista (ou neomarxista) e se ilustram na união de movimentos sociais em defesa dos diretos 

das comunidades tradicionais e “setores do ambientalismo do Terceiro Mundo para os quais a 

crise ambiental está profundamente associada à crise do modelo de desenvolvimento, à miséria 

crescente e à degradação ambiental” (DIEGUES, 2001 p.37). 

Viola (1995 p.76) atenta que o ambientalismo, surgiu como um movimento de grupos e 

associações preocupados com o meio ambiente na década de 1970 r transformou-se no 

movimento que buscou estabelecer mecanismos de proteção ambiental que agissem sobre os 

problemas causados pelo desenvolvimento para atingir uma população estável. 

De acordo com Diegues (2001) existem escolas atuais que embasam o pensamento 

ecológico e a questão das áreas protegidas. Nesse sentido Diegues (2001 p.38) indica que houve 

o surgimento de um novo ecologismo, na década de 1960, que “provinha de um movimento de 

ativistas que partiam de uma crítica da sociedade tecnológico-industrial (tanto capitalista quanto 

socialista), cerceadora das liberdades individuais, homogeneizadora das culturas e, sobretudo, 

destruidora da natureza”. 

Segundo o autor esse movimento, ao valorizar um modo de vida ecologicamente sadia, 

incentivou “o retorno ao campo e à vida em comunidade, na tentativa de criar ilhas de uma 
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sociedade ideal, livre e libertária à semelhança do que ocorria na Califórnia, com as 

comunidades hippies”. (DIEGUES, 2001 p.38).  

A preocupação com as consequências do modelo urbano industrial, das guerras e dos 

limites do planeta nortearam esse movimento, que valorizava o modo de vida rural. “Nesse 

movimento de ruralização e proposta de volta às comunidades rurais manifestou-se uma utopia 

simplista: o retorno aos modelos de convívio das sociedades primitivas”. (DIEGUES, 2001 

p.40) 

Esse ecologismo elevou a nível político a discussão de temas como a energia nuclear, a 

autonomia local e o crescimento econômico. O autor relata que mesmo embasados em 

ideologias distintas os movimentos ambientalistas elevaram as críticas de assuntos como ao 

desenvolvimento global, consumismo e as desigualdades econômicas, mas encerram análises 

distintas quanto a relação homem/natureza.  

São duas as correntes de análise da relação homem/natureza apresentadas por Diegues 

(2001 p.42). 

A primeira, chamada de "biocêntrica" ou "ecocêntrica", pretende ver o mundo natural 

em sua totalidade, na qual o homem está inserido como qualquer ser vivo. Além disso, 

o mundo natural tem um valor em si mesmo, independente da utilidade que possa ter 

para os humanos. A outra corrente é a chamada "antropocêntrica" (sobretudo pelos 

primeiros) porque opera na dicotomia entre homem e natureza, e para a qual o 

primeiro tem direitos de controle e posse sobre a segunda, sobretudo por meio da 

ciência moderna e da tecnologia. A natureza não tem valor em si, mas se constitui 

numa reserva de "recursos naturais" a serem explotados pelo homem. (DIEGUES, 

2001 p.42).  

 

Segundo Viola (1995 p.76) a tendência biocêntrica adquire uma posição minoritária, 

que não assume sua dimensão política, mas enfatiza atitudes éticas e espirituais e está pautada 

na retirada de populações de vários ecossistemas para garantir sua continuidade. 

Diegues (2001 p.44) explica que a visão antropocêntrica ganha forças com a ciência 

moderna, que diversifica os meios de domínio dos recursos naturais, através do discurso da 

sustentabilidade. Que assume o papel de discurso competente, bem como instituínte, que 

segundo Chauí (1982 p. 3) “é aquele que pode ser proferido, ouvido e aceito como verdadeiro 

ou autorizado (estes termos agora se equivalem) porque perdeu os laços com o lugar e o tempo 

de sua origem”.  

Porém, devemos atentar que esse discurso está inserido na lógica de produção capitalista 

do espaço, que busca minimizar os impactos gerados por esse modo de produção, e não a 

substituição desse por um modelo que seja mais equilibrado social e ambientalmente.  
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Para uma análise mais detalhada da questão do "mundo natural selvagem", Diegues 

(2001) sugere que é necessário compreender a corrente de pensamento de algumas escolas 

recentes: ecologia profunda, ecologia social e eco-socialismo. 

Ecologia profunda: O termo ecologia profunda, baseado nas ideias biocêntricas, como 

explica Diegues (2001 p.45) foi proposto por Arne Naess, filósofo norueguês, em 1972. Esse 

conceito ultrapassou o conceito de ecologia para o de consciência ecológica. A ecologia 

profunda considera que “a vida humana e não humana têm valores intrínsecos independentes 

do utilitarismo; os humanos não têm o direito de reduzir a biodiversidade, exceto para satisfazer 

suas necessidades vitais; o florescimento da vida humana e das culturas são compatíveis com 

um decréscimo substancial da população humana”. (DIEGUES, 2001 p.45) 

Ecologia Social: Tem como principal autor Murray Bookchin que, conforme relata 

Diegues (2001 p. 45) “criou esse termo, em seu trabalho Ecology and Revolutionary Thought 

(1964), no qual a degradação ambiental é vista como diretamente ligada aos imperativos do 

capitalismo. Como os marxistas, vê na acumulação capitalista a força motriz da devastação do 

planeta”.A ecologia social considera o ser humano intrínseco a natureza e um ser social a 

“critica as hierarquias existentes nas sociedades modernas e seus sistemas de poder” 

(DIEGUES, 2001 p.46) 

Eco-Socialismo/Marxismo: De acordo com Diegues (2001 p.47) essa visão traz uma 

crítica ao Marxismo, que considerou a natureza como fim, como mercadoria às forças 

produtivas.  

Para os ecomarxistas a visão da natureza para Marx é tida como estática, pois a 

considera apenas em virtude da ação transformadora do homem, por meio do processo 

de trabalho, proporcionando-lhe as condições naturais desse trabalho e o arsenal dos 

meios de subsistência. (DIEGUES, 2001 p.47) 

 

Essa corrente de pensamento eleva a importância de natureza para além de mercadoria, 

como forças produtivas da natureza, capazes de influenciar a ação humana. Diegues (2001 p. 

49) apresenta Moscovici como relevante autor do ecomarxismo, que analisou os conceitos de 

culturalismo e naturalismo, e adverte que ele explica esse novo naturalismo, baseado em três 

ideias principais:“a) O homem produz o meio que o cerca e é ao mesmo tempo seu produto. 

(...) b) A segunda idéia considera a natureza parte de nossa história. (...) c) A terceira idéia: a 

coletividade e não o indivíduo se relaciona com a natureza”. 

E complementa 

Moscovici evoca, portanto, uma nova utopia, na qual é necessário, não um retorno à 

natureza, mas uma mudança do que é atualmente uma relação humana destrutiva da 

natureza, uma nova relação homem/natureza, uma nova aliança, na qual a separação 

seja substituída pela unidade. (DIEGUES, 2001 p.50). 
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Segundo Diegues (2001 p.59) os neomitos orientam as formas de ver o meio natural e 

serviram como base para a concepção de áreas naturais protegidas, resguardando a natureza 

selvagem.  

Nela parece operar-se uma simbiose entre o pensamento racional e o mitológico. 

Nesse conjunto de representações sobre o mundo natural intocado e intocável existem 

elementos claros que reportam ao pensamento empírico-racional, como a existência 

de funções ecológicas e sociais da natureza selvagem (o conceito de biodiversidade, 

por exemplo), dos processos ecológicos do ecossistema. De outro lado, existem nesse 

neomito elementos míticos claros que reportam à idéia do paraíso perdido, da beleza 

primitiva da natureza anterior à intervenção humana, da exuberância do mundo 

natural que leva o homem urbanizado a apreciar o belo, o harmonioso, a paz interior 

proveniente da admiração da paisagem intocada. (DIEGUES, 2001p.59) 

 

Com base em diversos teóricos, Diegues, (2001), apresenta que além dos elementos 

racionais, os neomitos complementam com elementos simbólicos, os argumentos que amparam 

o conservacionismo.   

As áreas naturais protegidas são representadas, como indica Thoreau, por símbolos 

que remetem aos espaços mais profundos da psique humana, tais como refúgio de 

contemplação, ilhas onde a mente humana pode proteger-se da devastação da 

sociedade urbano-industrial. (DIEGUES, 2001 p.60) 

 

Para Diegues (2001 p.61) é fundamental compreender que esses mitos, e sua natureza 

simbólica, coexistem, “de forma muitas vezes antagônicas, segundo os tipos de sociedades que 

as formulam, sejam elas as chamadas tradicionais, sejam as modernas”. 

Os movimentos ambientalistas, embasados no discurso da preocupação com o meio 

ambiente e com a escassez dos recursos naturais, fortalece a proposição de áreas destinadas à 

conservação e/ou preservação da biodiversidade em todo mundo, propagando e fortalecendo o 

“mito da natureza intocada”.  

No Brasil, a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC), em 2000, inspirou-se na proposição da União Internacional para a Conservação da 

Natureza, apoiada no preservacionismo estadunidense.  

A criação de áreas protegidas mediante o estabelecimento de UC, que se caracterizam 

como espaços contínuos com características naturais relevantes que procuram salvaguardar os 

recursos naturais, territoriais com objetivos próprios de gestão (BRASIL, 2000), é uma 

estratégia que vem sendo amplamente aplicado no Brasil para garantir a conservação da 

biodiversidade. 

As Unidades de Conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, com 

características específicas, as UC de Uso Sustentável e de Proteção Integral. Segundo o SNUC 
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(BRASIL, 2000) o grupo das UC de Uso Sustentável tem como objetivo compatibilizar a 

conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais, sendo 

algumas categorias, como a Reserva Extrativista, criada por causa de críticos como Diegues 

que entenderam o sistema ambiental anterior como inadequado para a realidade brasileira com 

os seus povos tradicionais. Já o grupo das UC de Proteção Integral tem como objetivo básico 

preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, e é neste 

último grupo que se enquadra o contexto desta pesquisa. 

Tabela 3. Categorias de UC segundo o SNUC. 

Categorias de UC segundo o SNUC 

Uso Sustentável Proteção Integral 

I - Área de Proteção Ambiental; 

II - Área de Relevante Interesse Ecológico; 

III - Floresta Nacional; 

IV - Reserva Extrativista; 

V - Reserva de Fauna; 

VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e 

VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

 

I - Estação Ecológica; 

II - Reserva Biológica; 

III - Parque Nacional; 

IV - Monumento Natural; 

V - Refúgio de Vida Silvestre. 

Fonte: elaboração do próprio autor, 2016 segundo BRASIL, 2000. 

 

Segundo o SNUC as UCs devem elaborar o plano de manejo, responsável por direcionar 

as prioridades de manejo da UC e induzir a participação comunitária na gestão do território, 

mais especificamente o plano de manejo é o  

documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma 

unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem 

presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das 

estruturas físicas necessárias à gestão da unidade (BRASIL, 2000). 

 

Segundo Laschefski e Costa (2008, p. 311) o conceito de participação presente no 

SNUC surge como consequência da 

tendência de experimentar formas da participação da chamada sociedade civil na elaboração de 

políticas públicas intensificou-se, sobretudo, a partir da Cúpula da Terra no Rio de Janeiro, a 

ECO-1992, quando foi internacionalmente reconhecida a noção do desenvolvimento 

sustentável. O objetivo dessa política é a conciliação dos interesses divergentes (econômicos, 

sociais e ambientais) para alcançar um consenso sobre o caminho para a criação de uma 

sociedade sustentável. 

 Entretanto os autores observam que as relações de poder inerentes à gestão territorial e 

em seus espaços de tomada de decisão “determina o renome e a posição dos integrantes do 

campo. Assim, é possível diferenciar atores dominantes, ou aqueles que possuem um máximo 
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de capital social, e atores dominados, ou aqueles caracterizados pela ausência ou raridade de 

capital social específico” (LASCHEFSKI E COSTA, 2008, p. 311). 

Considerando a colocação de Monteiro (2001) que indica que o processo de criação de 

UC está embasado nas ideias preservacionistas importadas dos países industrializados, o que 

não reflete as aspirações, e os conceitos sobre a relação homem/natureza dos países latino-

americanos em desenvolvimento sendo criticado por Diegues (2010) em relação à forma como 

foram adotados os procedimentos no Brasil. 

O SNUC inclui os Parques Nacionais no grupo de Unidades de Proteção Integral, ou 

seja, eles admitem apenas o uso indireto de seus recursos naturais, proibindo a comunidade e 

turistas, de coletarem, consumirem ou destruírem esses recursos. A categoria dos Parques 

permite apenas a pesquisa cientifica e a visitação turística sujeitas a autorização e restrições, 

também destinadas a zona de amortecimento, e é a que tem sido amplamente implantada no 

estado, desconsiderando a sociobiodiversidade que apresenta. 

De acordo com Bulhões (2013) a destinação de áreas para a conservação ambiental deve 

considerar o contexto local para definição da categoria de proteção do SNUC que será aplicada 

e os possíveis impactos sociais gerados. Deve-se buscar acentuar os benefícios que a gestão do 

território pode acarretar às comunidades tradicionais envolvidas.  

A definição de objetivos comuns de conservação ambiental, definidos com base nos 

saberes locais e da valorização cultural podem contribuir com a redução de conflitos entre os 

interesses das comunidades quilombolas e das UCs. Contudo não é o que se tem observado em 

grade parte dos casos de criação e gestão de UCs. O que se vê é a definição de categorias de 

unidades de proteção integral, causando expressivo número de conflitos entre comunidades de 

UCs, a recorrente falta envolvimento comunitário e desconsideração de etnosaberes na gestão 

e planejamento das unidades, e o significativo índice de baixa efetividade das UCs no Brasil. 

Justificando questionamentos e críticas a esse modelo. 

3.3.  Comunidades Tradicionais e Quilombolas: conceitos e bases legais 
Abordaremos aqui dos conceitos e concepções de comunidades e povos tradicionais, 

por ser tratar de um conceito-chave para o desenvolvimento dessa pesquisa. Para isso 

abarcamos as colocações de Diegues (2001) que busca esclarecer conceituações e significados 

dos termos populações nativas, tribais, indígenas e tradicionais. 

De acordo com Diegues (2001 p. 81) o conceito de povos nativos proposto pela Diretiva 

Operacional 4.20 de 1991, do Banco Mundial (1992),  
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se aplica aos povos que vivem em áreas geográficas particulares que demonstram, em 

vários graus, as seguintes características comumente aceitas: 

a) ligação intensa com os territórios ancestrais; 

b) auto-identificação e identificação pelos outros como grupos culturais distintos; 

c) linguagem própria, muitas vezes não a nacional; 

d) presença de instituições sociais e políticas próprias e tradicionais; 

e) sistemas de produção principalmente voltados para a subsistência. 

 

Usando como referência as considerações de Foster (1971) e Firth (1950), Diegues 

(2001 p. 81) compreende que as “culturas tradicionais podem ser englobadas nas "sociedades 

parciais" (part society), inseridas dentro de uma sociedade mais ampla, na qual as cidades 

exercem papel fundamental”.  

Explicam, também, que os camponeses são muitas vezes pluriativos já que além do 

cultivo da terra, podem ser pescadores, artesãos, extrativistas, diante da necessidade de 

obtenção de dinheiro para suas compras na cidade. E ressaltam “o papel das relações entre as 

sociedades tradicionais dos camponeses e as cidades, das quais em grande parte dependem para 

sua reprodução social, econômica e cultural” Diegues (2001 p. 81), e muitas vezes a 

dependência é também política, e essa relação é responsável por influenciar, através das 

inovações urbanas, a transformação dessas sociedades tradicionais. 

Característica presente na Mata dos Crioulos, que descrevemos de forma mais 

aprofundada no capitulo 4. No estudo de caso observamos que a relação econômica que a 

comunidade quilombola mantém com Diamantina é um dos fatores que auxilia a manutenção e 

permanência da comunidade em seu território. 

Diegues (2001 p. 81) traz a sua dicotomia, fazendo referência distinção de dois tipos de 

sociedades proposta por Dasmann (1989). Sendo os povos dos ecossistemas (ecosystem 

people): aqueles “que vivem em simbiose com os ecossistemas e conseguem viver, por longo 

tempo pelo uso sustentado dos recursos naturais de um ecossistema ou de ecossistemas 

contíguos”; e outro tipo como sendo os povos da biosfera, que “são sociedades interligadas a 

uma economia global, de alto consumo e poder de transformação da natureza, causando grande 

desperdício de recursos naturais”.  

Considerando que as categorias estão dispostas em continuum, tem-se que o equilíbrio 

entre as populações humanas e o ambiente é mantido por um conjunto de comportamentos, 

orientados por valores éticos, religiosos e por pressão social. 

Para a concepção marxista de Godelier (1984), apresentada por Diegues (2001 p. 82) 

por “essas duas sociedades têm racionalidades intencionais diferentes, ou melhor, apresentam 

sistema de regras sociais conscientemente elaboradas para melhor atingir um conjunto de 

objetivos”. Sendo essas regras que orientam um “bom” ou “mau” uso da natureza. 
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Culturas tradicionais, nessa perspectiva, são as que se desenvolvem dentro do modo de 

produção da pequena produção mercantil (Diegues, 1983). Essas culturas se distinguem das 

associadas ao modo de produção capitalista em que não só a força de trabalho como a própria 

natureza, se transforma em objeto de compra e venda (mercadoria). 

Diegues (2001 p.85) aponta como aspecto importante para a definição de culturas 

tradicionais é a existência de 

sistemas de manejo dos recursos naturais marcados pelo respeito aos ciclos naturais, 

à sua explotação dentro da capacidade de recuperação das espécies de animais e 

plantas utilizadas. 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 herdada dos mais velhos, de 

mitos e símbolos que levam à manutenção e ao uso sustentado dos ecossistemas 

naturais. 

 

Diegues (2001 p.87) apresenta o conceito de culturais tradicionais como “padrões de 

comportamento transmitidos socialmente, modelos mentais usados para perceber, relatar e 

interpretar o mundo, símbolos e significados socialmente compartilhados, além de seus 

produtos materiais, próprios do modo de produção mercantil”. Essa transmissão e 

compartilhamento entre um povo ou comunidade que o significa como tradicional. De acordo 

com Filho e Mendes (2014 p.10)  

Os povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados, que 

possuem condições sociais, culturais e econômicas próprias, mantendo relações 

específicas com o território e com o meio ambiente no qual estão inseridos. Respeitam 

também o princípio da sustentabilidade, buscando a sobrevivência das gerações 

presentes sob os aspectos físicos, culturais e econômicos, bem como assegurando as 

mesmas possibilidades para as próximas gerações. 

 

Rodrigues e Deus (2012) informam que a “Associação Brasileira de Antropologia 

passou a considerar como quilombo toda comunidade rural que agrupe descendentes de 

escravos vivendo da cultura de subsistência e onde as manifestações culturais têm forte vínculo 

com o passado”. 

As culturas e sociedades tradicionais podem ser caracterizadas, de acordo com os fatores 

apresentados por Diegues (2001 p.87-88) 

a) dependência e até simbiose com a natureza, os ciclos naturais e os recursos 

naturais renováveis a partir dos quais se constrói um modo de vida; 

b) conhecimento aprofundado da natureza e de seus ciclos que se reflete na 

elaboração de estratégias de uso e de manejo dos recursos naturais. Esse conhecimento 

é transferido de geração em geração por via oral; 

c) noção de território ou espaço onde o grupo social se reproduz econômica e 

socialmente; 

d) moradia e ocupação desse território por várias gerações, ainda que alguns 

membros individuais possam ter-se deslocado para os centros urbanos e volta do para 

a terra de seus antepassados; 
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e) importância das atividades de subsistência, ainda que a produção de 

mercadorias possa estar mais ou menos desenvolvida, o que implica uma relação com 

o mercado; 

f) reduzida acumulação de capital; 

g) importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal e às relações de 

parentesco ou compadrio para o exercício das atividades econômicas, sociais e 

culturais; 

h) importância das simbologias, mitos e rituais associados à caça, à pesca e 

atividades extrativistas; 

i) a tecnologia utilizada é relativamente simples, de impacto limitado sobre meio 

ambiente. Há reduzida divisão técnica e social do trabalho, sobressaindo o artesanal, 

cujo produtor (e sua família) domina o processo de trabalho até o produto final; 

j) fraco poder político, que em geral reside com os grupos de poder dos centros 

urbanos; 

k) auto-identificação ou identificação pelos outros de se pertencer a uma cultura 

distinta das outras. (DIEGUES, 2001) 

 

Portanto para Diegues (2001) dois critérios são importantes para definição de culturas 

ou populações tradicionais, o modo de vida, e o autorreconhecimento como grupo social 

particular, sendo esse que segundo critério se ampara na noção de identidade, um dos temas 

centrais da Antropologia. O autor ainda aponta que o “autorreconhecimento é freqüentemente, 

nos dias de hoje, uma identidade construída ou reconstruída, como resultado, em parte, de 

processos de contatos cada vez mais conflituosos com a sociedade urbano-industrial, e com os 

neomitos criados por esta” (DIEGUES, 2001 p.88). 

Nesse sentido Diegues (2001 p.88) observa, mesmo que pareça contraditório, as 

imposições instituídas com a criação de UC de proteção integral têm colaborado para o 

fortalecimento do autorreconhecimento da identidade sociocultural de populações tradicionais. 

E indica que contribuem com esse processo “organização de movimentos sociais, apoiados por 

entidades não-governamentais, influenciadas pela ecologia social, por cientistas sociais etc”. 

Na Mata dos Crioulos observa-se que a emergência da autodeclaração quilombola foi 

desencadeada pelo avanço das UCs, e todas as imposições que elas implicaram, sobre o 

território da comunidade. Mas que só foi possível graças às orientações e o apoio de 

pesquisadores da UFVJM atuantes em comunidades tradicionais no Vale do Jequitinhonha além 

da contribuição de promotores do Ministério Público. 

Filho e Mendes (2014) também indicam a vinculação do território na concepção de 

comunidades tradicionais  

São povos que ocupam ou reivindicam seus territórios tradicionalmente ocupados, 

seja essa ocupação permanente ou temporária. Os membros de um povo ou 

comunidade tradicional têm modos de ser, fazer e viver distintos dos da sociedade em 

geral, o que faz com que esses grupos se autorreconheçam como portadores de 

identidades e direitos próprios. (FILHO e MENDES, 2014 p. 10) 
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Além disso, Diegues (2001 p.90) lembra sobre relação das sociedades tradicionais com 

a questão da sustentabilidade, observando que as formas sociais de produção são baseadas na 

pequena produção mercantil; ou seja, “ainda que produzam mercadoria para venda, são 

sociedades que garantem sua subsistência por meio da pequena agricultura, pequena pesca, 

extrativismo”. Indicando, dessa forma, que a “permanência histórica desse modo de produção 

se deve ao seu sistema de produção e reprodução ecológica e social”, e, portanto, necessita ser 

sustentável para se manter. “Além disso, a tecnologia utilizada tem impactos ecológicos 

reduzidos sobre os ecossistemas que utiliza, permitindo a renovabilidade dos estoques e a 

sustentabilidade dos processos ecológicos fundamentais” (DIEGUES, 2001 p.91). 

Diante disso, devemos considerar as culturas tradicionais são dinâmicas, logo 

suscetíveis a mudanças sociais. Diegues (2001 p. 93) afirma que elas “estão em constante 

mudança seja por fatores endógenos ou exógenos, sem que por isso deixem de estar inseridas 

dentro de um modo de produção que denominamos de pequena produção mercantil”. 

Diegues (2001 p.94) expõe que as culturas tradicionais estão articuladas, e são 

dependentes, ao modo de produção capitalista logo, “como conseqüência, sua reprodução 

econômica, ecológica e sócio-cultural passa pela última”. Nesse sentido relatamos a necessária 

relação mantida entre a Mata dos Crioulos e a cidade de Diamantina, principalmente. Sem o 

completo gerado pela comercialização dos itens provenientes do extrativismo – como, por 

exemplo, as sempre-vivas, cristais e o diamante – e do trabalho realizado na cidade a 

manutenção da comunidade estaria em risco. 

O Decreto 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que estabelece a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, orienta que povos e 

comunidades tradicionais podem ser definidos como 

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 art. 3º, § 1º). 

 

São considerados “povos e comunidades tradicionais” brasileiras, segundo Filho e 

Mendes (2014)  

os povos indígenas, as comunidades remanescentes de quilombos, os pescadores 

artesanais, os ribeirinhos, os povos ciganos, os povos de terreiro, os pantaneiros, os 

faxinalenses do Paraná e região, as comunidades de fundos de pasto  da Bahia, os 

caiçaras, os geraizeiros (que exercem ocupação tradicional dos gerais ou cerrado), os 

apanhadores de flores sempre-vivas (que tradicionalmente exerciam o extrativismo 

em áreas de uso comum nas campinas, hoje cercadas em grande medida pela 

monocultura do eucalipto e pela criação de unidades de conservação de proteção 
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integral), entre outros que, somados, representam parcela significativa da população 

brasileira e ocupam parte considerável do território nacional. 

 

Devido ao tema da pesquisa se debruçar sobre as comunidades quilombolas, 

direcionamos nosso referencial nesse conceito. Que originaram da resistência à escravidão 

desde os primeiros anos da vinda forçada dos africanos para o Brasil. Segundo Gomes (2009) 

uma dessas formas de resistência “foi a reterritorialização através do processo de organização 

dos quilombos. Essa experiência significou, naquele momento, tanto a construção de um 

território étnico como, também, a reapropriação de seus corpos, que é nossa primeira forma de 

propriedade”. 

De acordo com Gomes (2009)  

uma das concepções sobre a experiência dos quilombos no Brasil, a percebe como 

forma de resistência à escravidão, num primeiro momento, e, posteriormente, nos anos 

subsequentes até a atualidade, como construção de práticas coletivas e duradouras de 

apropriação e usos do território e de seus recursos. 

 

Contudo a busca pelo direito a terra continua. Gomes (2009) indica a colocação de 

Munanga (1996) que afirma que a experiência dos quilombos no Brasil recebeu influências 

diversas, por isso o seu caráter transcultural. 

De acordo com Munanga (1996 p.58) “quilombo é seguramente uma palavra originária 

dos povos de línguas bantu (kilombo, aportuguesado: quilombo). Munanga (1996 p.58) chama 

atenção para a colocação de Joseph C. Miller (1976) indicando que, embora quilombo seja uma 

palavra de língua africana,  

seu conteúdo enquanto instituição sociopolítica e militar é resultado de uma longa 

história envolvendo regiões e povos aos quais já me referi. É uma história de conflitos 

pelo poder, de cisão dos grupos, de migrações em busca de novos territórios e de 

alianças políticas entre grupos alheios. 

 

As Comunidades Quilombolas são conceituadas atualmente, através do Decreto nº 4887 

de 20 de novembro de 2003, “como grupos étnico-raciais segundo critérios de autoatribuição, 

com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais especificas, com presunção de 

ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”. 

Compreendemos que as definições conceituais legais são imperativas para o alcance de 

benefícios sociais como direitos territoriais e socioculturais específicos dos quilombolas e 

consequentemente exigem uma reflexão sobre o tema.  

De acordo com CEDEFES (2008), a maioria dos quilombos se formou posteriormente 

ao decreto de abolição da escravatura, pela Lei Áurea de 1888; porém, sua primeira definição 

política no Brasil se dá na época colonial e imperial. A constituição Federal de 1988 reinstituiu 
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pela primeira vez, no período republicano, a categoria jurídico-legal de quilombo e atualmente 

seu reconhecimento passa a ter um caráter antropológico e territorial. 

A constituição federal de 1988 divulga um país heterogêneo, sendo, os povos indígenas 

contemplados com os artigos 231 e 232 da Constituição, enquanto as populações afro-

brasileiras foram contempladas pelo artigo 68 – Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT) - que estabelece “aos remanescentes das comunidades dos quilombos que 

estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-

lhes os títulos respectivos" (BRASIL, 1988).  

Contudo a garantia desses direitos é dificultada por interesses de poder, principalmente 

territorial e de uso de recursos naturais. Assim observa-se que apenas com o Decreto 4887 de 

2003 que os critérios de autoatribuição, a ser definida pela própria comunidade, passam a 

vigorar. 

grupos étnico-raciais segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica 

própria, dotados de relações territoriais especificas, com presunção de ancestralidade 

negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. (BRASIL, 2003) 

 

A Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos 

Indígenas e Tribais foi editada a partir da necessidade dos povos interessados de se 

autodeterminar, ou melhor, como consta no preâmbulo, aspiração de “assumir o controle de 

suas próprias instituições e formas de vida e seu desenvolvimento econômico, e manter e 

fortalecer suas identidades, línguas e religiões, dentro do âmbito dos Estados onde moram”. 

No Brasil a convenção nº 169 da OIT foi promulgada pelo Decreto 5051/2004 que além 

de conferir o direito à autodeterminação de povos e comunidades tradicionais reconhece, 

também,  

as aspirações desses povos a assumir o controle de suas próprias instituições e formas 

de vida e seu desenvolvimento econômico, e manter e fortalecer suas identidades, 

línguas e religiões, dentro do âmbito dos Estados onde moram; Observando que em 

diversas partes do mundo esses povos não podem gozar dos direitos humanos 

fundamentais no mesmo grau que o restante da população dos Estados onde moram e 

que suas leis, valores, costumes e perspectivas têm sofrido erosão frequentemente; 

Lembrando a particular contribuição dos povos indígenas e tribais à diversidade 

cultural, à harmonia social e ecológica da humanidade e à cooperação e compreensão 

internacionais (Decreto 5051/2004) 

 

As comunidades quilombolas integram também as denominadas populações 

tradicionais, e apresentam distintas características embasadas pelo meio em que se relacionam. 

Dessa forma, Diniz (2013) indica que “comunidades quilombolas são consideradas também 

ribeirinhas e/ou vazanteiras, variando de acordo com o bioma onde estão inseridos”, no caso da 

Mata dos Crioulos a comunidade quilombola é também extrativista. 
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Deve-se considerar a autoafirmação de remanescente de quilombo como um ato de luta 

e de afirmação cultural. Observamos que mesmo com a perda de diversas outras expressões 

culturais essa ação indica a emergência da luta pelo resgate e afirmação de expressões culturais 

negras que ainda resistem. 

Apesar de fazer referência expressa às populações indígenas e tribais, o alcance das 

disposições da Convenção vai bem mais além, atingindo os povos e as comunidades 

tradicionais.  Entre eles, os remanescentes quilombolas no Brasil.  

A Convenção pela Diversidade Cultural, promovida pela UNESCO, publicada em 2002 

explicitou que 

A cultura adquire formas diversas através do tempo e do espaço. Essa diversidade se 

manifesta na originalidade e na pluralidade de identidades que caracterizam os grupos 

e as sociedades que compõem a humanidade. Fonte de intercâmbios, de inovação e de 

criatividade, a diversidade cultural é, para o gênero humano, tão necessária como a 

diversidade biológica para a natureza. Nesse sentido, constitui o patrimônio comum 

da humanidade e deve ser reconhecida e consolidada em benefício das gerações 

presentes e futuras. 

 

O acesso aos diretos previstos para as comunidades quilombolas do Brasil tem como 

primeiro passo, para a regularização fundiária e reconhecimento da identidade enquanto 

remanescente de quilombo, a certificação da comunidade. A emissão do certificado é de 

responsabilidade da Fundação Cultural Palmares (FCP), vinculada ao Ministério da Cultura 

(MinC), que tem com atribuição legal realizar e articular ações de proteção, preservação e 

promoção do patrimônio cultural das comunidades remanescentes de quilombo. O processo 

para essa certificação obedece à norma especifica desse órgão (Portaria da Fundação Cultural 

Palmares nº 98, de 26/11/2007) para o qual a comunidade encaminha a solicitação de 

certificação junto com a declaração de autodefinição da identidade étnica. 

O passo seguinte à certificação é a abertura do processo administrativo de regularização 

fundiária e demarcação do território, executado pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), com o qual a comunidade passa a existir legalmente como 

proprietária da terra na qual de se localiza e da qual tira sua subsistência, definido pelo Decreto 

nº 4.887/2003 e Instrução Normativa 57/INCRA de 20 de outubro de 2009. 

Para início do processo de regularização fundiária a primeira etapa consiste na 

elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação – RTID. O RTID é um relatório 

técnico produzido por uma equipe multidisciplinar do INCRA (2015). Segundo o INCRA sua 

“finalidade é identificar e delimitar o território quilombola reivindicado pelos remanescentes 

das comunidades dos quilombos”. Depois de finalizado o relatório é apresentado à comunidade 
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solicitante, devendo ser aprovado pela mesma. Após esse processo, o mesmo deve ser aprovado 

pelo Comitê de Decisão Regional – CDR e publicado nos Diários Oficiais da União e do Estado.  

O RTID aborda informações cartográficas, fundiárias, agronômicas, ecológicas, 

geográficas, socioeconômicas, históricas e antropológicas, obtidas em campo e junto 

a instituições públicas e privadas, sendo composto pelas seguintes peças: relatório 

antropológico; levantamento fundiário; planta e memorial descritivo do perímetro da 

área reivindicada pelas comunidades remanescentes de quilombo, bem como 

mapeamento e indicação dos imóveis e ocupações lindeiros de todo o seu entorno; 

cadastramento das famílias remanescentes de comunidades de quilombos; 

levantamento e especificação detalhada de situações em que as áreas pleiteadas 

estejam sobrepostas a unidades de conservação constituídas, a áreas de segurança 

nacional, a áreas de faixa de fronteira, terras indígenas ou situadas em terrenos de 

marinha, em outras terras públicas arrecadadas pelo INCRA ou Secretaria do 

Patrimônio da União e em terras dos estados e municípios; parecer conclusivo. 

(INCRA-DFQ, 2015) 

        

O INCRA ainda indica que após a publicação do RTID é dado um prazo para o 

recebimento de eventuais contestações, das terras delimitadas, por interessados particulares ou 

outros órgãos governamentais. No caso haver contestações, elas serão analisadas e julgadas 

pelo CDR, ouvindo os setores técnicos e a Procuradoria Regional.  

Se a decisão for contrária, informa-se que cabe recurso ao Conselho Diretor do INCRA, 

e se forem deferidos, o Edital publicado precisa ser retificado e republicado, caso contrário, o 

RTID é aprovado em definitivo. Apenas então será publicada a Portaria reconhecendo e 

declarando os limites do território quilombola, no Diário Oficial da União e do Estado.  

O título emitido à comunidade quilombola, segundo o INCRA, “é coletivo, pró-indiviso 

e em nome das associações que legalmente representam as comunidades quilombolas”. Sua 

emissão não gera carga financeira para as comunidades. 

Contudo, Diniz (2013) atenta ao fato que, mesmo com todo o reconhecimento legal, 

“não foi possível impedir que seus territórios fossem ameaçados pela fazenda, pela monocultura 

do eucalipto, [...], o que gerou, e ainda tem gerado tensões e conflitos entre essas comunidades 

e os agentes externos que ameaçam desterritorializá-las”. E ainda comenta que “diante da 

morosidade e lentidão na demarcação desses territórios, constatamos esse discurso como 

legitimado, já que é reconhecido por lei, mas não instituído, já que não tem prioridade frente a 

outros discursos”. 

Tratar da questão da territorialidade inclui olharmos para questões como a simbologia, 

significados, valores e pertencimento quilombola se faz uma tarefa árdua. O conceito difundido, 

pelo senso comum, de comunidade tradicional está arraigado a uma concepção estereotipada, 

carregada de exotismo e espetacularização de suas culturas, o termo tradicional infere a noção 

de permanência, constância e estabilidade (DINIZ, 2013).  
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Ao abordar esse tema se deve, então, considerar o histórico repressor, excludente e 

silenciador passado por essas comunidades e considerar, também, as transformações de visões 

de mundo a que todos os grupos sociais estão sujeitos. Portanto, ao discutir sobre simbologia e 

significados quilombolas é preciso levar em conta tais considerações. Nesse sentido, Santos 

(2008) sugere que 

A pobreza da experiência não é expressão de uma carência, mas antes a expressão de 

uma arrogância, a arrogância de não se querer ver muito menos valorizar a experiência 

que nos cerca, apenas porque está fora da razão com que podemos identificar a 

valorizar (SANTOS, 2008, p. 101). 

 

Nesse território, que nos propusemos observar, tem-se um lado as iniciativas de proteção 

da natureza por meio das UCs que determinam uma forma de territorialidade do Estado, e por 

outro a resistência e a busca pela titulação territorial dos quilombos contemporâneos, 

determinado pela territorialidade da Mata dos Crioulos. 

3.4. Populações Tradicionais e as Implicações das Áreas Naturais Protegidas 
Diegues (2001 p. 17) ressalta que a “questão das áreas naturais protegidas levanta 

inúmeros problemas de caráter político, social e econômico e não se reduz, como querem os 

preservacionistas puros, a uma simples questão de "conservação do mundo natural", e mesmo 

da proteção da biodiversidade. 

O autor divide em três os tipos de problemas gerados. O primeiro se dá pela priorização 

da criação de categorias mais restritivas de áreas protegidas, “como parques nacionais, reservas 

biológicas e estações ecológicas não permitem a presença de populações humanas, mesmo as 

consideradas tradicionais que habitavam essas áreas por dezenas e até centenas de anos sem a 

depredarem” (DIEGUES, 2001). Tais UCs materializadas, sobretudo em espaços rurais em 

países em desenvolvimento, sobrepõem-se a territórios materiais e imateriais (HAESBAERT, 

2004) constituídos historicamente pelos que ali habitam. 

Para Diegues (2010) o segundo conjunto de problemas refere-se ao impacto político-

territorial e fundiário gerado pela criação de áreas protegidas.  

Além disso, Ghimire (1993) afirma que os governos não avaliam corretamente os 

custos ambientais e sociais da expansão dos parques nacionais e áreas protegidas. Em 

muitos casos, afirma ele, a expulsão dos moradores das áreas transformadas em 

parques nacionais tem levado a um sobre-uso das áreas protegidas e de seus arredores 

pelos moradores muitas vezes reassentados de forma inadequada nas proximidades 

dessas áreas de conservação. (DIEGUES, 2010) 

 

Diegues apresenta o terceiro conjunto de problemas que diz respeito a “problemas 

sociais e étnicos relativos à expulsão de populações tradicionais, indígenas ou não, de seus 

territórios ancestrais” e atenta que “com essa ação autoritária, em benefício das populações 
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urbanizadas, o Estado contribui para a perda de grande arsenal de etnoconhecimento e 

etnociência, de sistemas engenhosos de manejo de recursos naturais e da própria diversidade 

cultural”. 

No Brasil, como em outros países do dito Terceiro Mundo, a diversidade de povos que 

vivem na e da natureza encerra em problemáticas. São indígenas, quilombolas, ribeirinhos, 

geraizeros, dentre tantos outros que modos de vida “e culturas diferenciadas que podem ser 

considerados ‘tradicionais’” (DIEGUES 2001 p. 14). E complementa 

Com isolamento relativo, essas populações desenvolveram modos de vida particulares 

que envolvem grande dependência dos ciclos naturais, conhecimento profundo dos 

ciclos biológicos e dos recursos naturais, tecnologias patrimoniais, simbologias, mitos 

e até uma linguagem específica, com sotaques e inúmeras palavras de origem indígena 

e negra. (DIEGUES 2001 p. 14). 

 

Diegues (2001) denuncia a submissão de estudos socioculturais em detrimento do 

levantamento e detalhamento físico do espaço. Essa problemática é ampliada ao se 

desconsiderar que a grande “diversidade de culturas e gêneros de vida” existe devido as formas 

que o homem se relacionou com o meio que se instalou. 

Os debates e questionamentos acerca da necessidade de contemplar a diversidade 

cultural chegam às mesas de discussões e negociações internacionais. No ano de 2005, a 

Organização Cultural, Científica e Educacional das Nações Unidas (UNESCO) promoveu a 

Convenção pela Diversidade Cultural, que foi assinada por 148 nações e conceituou 

“Diversidade cultural refere-se às várias formas pelas quais as culturas, grupos e sociedades se 

expressam. Essas expressões são transmitidas dentro e entre grupos e sociedades”. 

Reis (2006) atenta, amparada pela ideia de Zent (2003) que a biodiversidade e a 

diversidade cultural são diretamente relacionadas, portanto, a extinção de uma implica na 

extinção da outra e vice-versa. A autora ainda ressalta que “mesmo estando integralmente 

relacionados, criam disputas que atrapalham a manutenção de ambos”, portanto a tática de 

preservação da biodiversidade não pode ser desconectada da proteção do conhecimento local. 

E conclui que “ambos formam, de modo intricado, a diversidade biocultural, fruto de um 

processo de evolução histórica e processual” (ZENT, 2003 apud REIS, 2003). 

No caso das áreas litorâneas brasileiras, Diegues (2001) observa que, a Mata Atlântica 

foi ocupada por diversas comunidades tradicionais começa a ser foco da proteção ambiental. A 

partir dos anos 30 iniciam a criação de áreas protegidas, contudo Diegues (2001 p. 16) revela 

que “essas áreas foram, em grande parte, ecologicamente bem conservadas pelo modo de vida 

dessas culturas e de nenhum modo eram "desabitadas". 
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No estudo de caso proposto identifica-se a emergência de todos dos tipos de problemas 

elencados por Diegues (2001). No contexto do Mosaico do Espinhaço, observamos a 

preponderância do número de UCs de proteção integral em relação às de uso sustentável, que 

mesmo sendo representativas espacialmente são pouco efetivas1. Os problemas políticos-

territoriais se mesclam aos sociais e étnicos, sendo explicitada pela conflitiva situação da 

proteção integral de áreas que eram de uso coletivo da Mata dos Crioulos. No decorrer do 

trabalho será apresentado o aprofundamento desses apontamentos. 

O autor revela ainda, observação que reforçamos nesse trabalho, que por vezes a 

expulsão de comunidades tradicionais e a disputa dessas com as UCs favorece a ampliação de 

usos mais degradantes dos recursos naturais, como a mineração e monoculturas em detrimento 

da preservação da sociobiodiversidade.  

Diegues (2001 p. 19) afirma que mesmo quando não são expulsas de seus territórios “o 

estabelecimento de parques nacionais significou para essas populações aumento de restrições 

no uso de recursos naturais que inviabilizaram sua sobrevivência”. E observa 

Paradoxalmente, grande parte do orçamento das unidades de conservação é usada para 

a fiscalização e repressão (cerca de oitenta por cento, no caso do Nepal), e muito 

pouco para melhorar as condições de vida e a manutenção das populações tradicionais 

que, se organizadas e estimuladas, poderiam contribuir positivamente para a 

conservação das áreas protegidas (DIEGUES 2001 p.19). 

 

Diegues (2001 p.20) entende que a participação dessas populações na proteção à 

natureza, não apenas no envolvimento da criação, como também na gestão, das áreas protegidas 

“não passa de cortina de fumaça para responder a certas demandas internacionais que 

consideram o envolvimento dessas populações fator positivo para o êxito do empreendimento”. 

E observa que quando acontece a participação, ela busca reduzir conflitos pontuais e não visa 

a manutenção, a autonomia e subsistência dessas comunidades. 

Segundo o autor a 

expulsão dos moradores tradicionais começou a ser contestada a partir dos anos 60 e 

70, com mudanças de percepções e atitudes, pelas grandes organizações 

ambientalistas internacionais, como a UICN, no que diz respeito à contribuição das 

populações tradicionais para a conservação. (DIEGUES 2001 p.20). 

 

O que no Brasil evolui a passos lentos em contramão a importância da questão. E 

complementa, que “estudos recentes têm indicado que a biodiversidade existente hoje no 

mundo é em grande parte gerada e garantida pelas chamadas populações tradicionais. Nesse 

                                                           
1 Sobre a efetividade das UCs do Mosaico do Espinhaço ver ÁVILA, Gabriel Carvalho de. Mosaico de Áreas 

Protegidas do Espinhaço: Alto Jequitinhonha - Serra do Cabral, Minas Gerais e os Desafios para sua Efetividade. 

Belo Horizonte. Universidade Federal de Minas Gerais, 2014. 



50 
 

sentido, a conservação da diversidade biológica e a cultural devem caminhar juntas”. 

(DIEGUES, 2001 p.21).  

Diferente dos mitos produzidos pelas sociedades urbanas, que ressaltam a dicotomia 

homem-natureza ou o domínio do primeiro sobre o segundo, Diegues (2001 p. 61) revela que 

“na concepção mítica das sociedades primitivas e tradicionais existe uma simbiose entre o 

homem e a natureza, tanto no campo das atividades do fazer, das técnicas e da produção, quanto 

no campo simbólico”.  

Esse antagonismo é responsável, muitas vezes, pelos conflitos gerados pela criação de 

áreas protegidas que desconsiderem as populações tradicionais. 

A disjunção forçada entre a natureza e a cultura tradicional, em que os homens são 

proibidos pelo Estado de exercer suas atividades do fazer patrimonial, e também do 

saber, representa a imposição de um mito moderno: o da natureza intocada e intocável, 

próprio da sociedade urbano-industrial sobre mitos das sociedades tradicionais. 

(DIEGUES, 2001 p. 61) 

 

No caso da Mata dos Crioulos, observa-se a materialização da imposição desse mito 

moderno. Com a criação do Parque Estadual do Rio Preto englobando a região da Chapada do 

Couto, historicamente utilizada de forma comum e que representava a base da economia 

familiar e de subsistência da comunidade, observamos o mito conservacionista prevalecendo, 

em detrimento da simbiose homem natureza existente. 

Diegues (2001 p. 63) explica que as “representações simbólicas e, sobretudo, míticas 

que perpassam as distintas culturas e formas de organização social, tem sua maneira própria de 

representar, interpretar e agir sobre o meio natural”. E complementa com base nas ideias de 

Godelier (1984) que  

nenhuma ação intencional do homem sobre a natureza pode começar sem a existência 

de representações, de idéias que, de algum modo, são somente o reflexo das condições 

materiais de produção. Em suma, no coração das relações materiais do homem com a 

natureza aparece uma parte ideal, não-material, onde se exercem e se entrelaçam as 

três funções do conhecimento: representar, organizar e legitimar as relações dos 

homens entre si e deles com a natureza. (DIEGUES, 2001 p. 63) 

 

Considerando, dessa forma, a dimensão imaginária da natureza, Diegues (2001 p. 64) 

revela que as diferentes representações sociais “participam de sistemas econômicos diferentes 

e cada um desses sistemas determina um modo específico de exploração dos recursos naturais 

e do uso do trabalho humano, assim como o "bom" e o "mau uso" dos recursos naturais, segundo 

uma racionalidade intencional específica”. 

As diferentes representações que orientam as territorialidades podem ser explicitadas na 

proposição de Haesbaert (2004) de continuum dos “tipos ideais” do território. Tanto para as 



51 
 

UCs quanto para as comunidades tradicionais o território abarca, em diferentes níveis, os tipos 

funcional e simbólico, orientados por distintos neomitos.   

Ainda fazendo referência a Godelier (1984), Diegues (2001 p.64) observa que ao 

contrário dos marxistas clássicos, ele considera que “no centro das relações sociais existem 

também representações, símbolos e mitos”. E apresenta a proposta de classificação dessas 

representações em dois tipos, segundo sua função no processo de trabalho, que “comporta, 

elementos simbólicos mediante os quais os homens não somente agem sobre a natureza visível, 

mas sobre as potências invisíveis que controlam a reprodução da natureza”. 

As representações do mundo natural divergem de acordo com o contexto que são 

produzidas, e estão não apenas simbólica, mas também, materialmente expressas nas relações 

com a natureza. As distintas representações do meio natural entram em divergência, nesse caso 

tratado por Diegues (2001), quando há criação de áreas naturais protegidas, sem população, em 

sobreposição a territórios ocupados por populações tradicionais. O autor denuncia que 

desconsideram as representações e territorialidades já existentes de  

comunidades tradicionais têm também uma representação simbólica desse espaço que 

lhes fornece os meios de subsistência, os meios de trabalho e produção e os meios de 

produzir os aspectos materiais das relações sociais, isto é, os que compõem a estrutura 

de uma sociedade. (DIEGUES, 2001 p. 65) 

 

A expulsão das populações tradicionais de suas terras, de acordo com Diegues (2001 

p.65) “implica a impossibilidade de continuar existindo como grupo portador de determinada 

cultura, de uma relação específica com o mundo natural domesticado. As populações 

tradicionais transferidas por força da criação de uma área natural de conservação exprimem 

esse desassossego de várias formas, também a sobre-exploração "ilegal" dos recursos naturais 

sobre os quais antes tinham domínio. Em muitos casos, consideram seu território, após a criação 

do parque, pertencente à polícia florestal ou aos administradores do parque”. 

Conforme observado no caso da Mata dos Crioulos, em que comunitários, na quase 

totalidade dos casos, se refere ao IEF como proprietário da área do parque, e em alguns casos 

se referem ao gerente do PERP como “dono do parque”. E que teve a maior parte de suas 

atividades econômicas proibidas, como a coleta de sempre-vivas e o garimpo, em áreas usadas 

históricas por eles. 

Diegues (2001 p.66) esclarece a existência de uma visão “conflitante entre o espaço 

público e o espaço comunitário, segundo perspectivas distintas e até opostas: a do Estado, 

representando interesses das populações urbano-industriais, e a das sociedades tradicionais”. 

No estudo de caso proposto entendemos que a materialidade dessa situação conflitante acontece 
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na territorialização dessas visões, que encerram em interesses divergentes do uso de uma mesma 

área.  

Para melhor embasamento da questão das representações do espaço, Diegues (2001 

p.66) recorre ao estudo desenvolvido por McKean (1989), que distinguiu seis diferentes tipos 

de propriedade, dos quais fez uso de três desses conceitos: “a propriedade privada individual, a 

propriedade pública (áreas naturais protegidas), e a propriedade comum, ou formas comunais 

ou comunitárias de apropriação de espaços ou recursos naturais, sobretudo os renováveis”. 

Segundo Diegues (2001 p. 66), essa última categoria, das formas comunitárias, 

caracterizam as comunidades tradicionais, todavia é a que possui menor visibilidade política e 

social, devido a histórica marginalização e isolamento desses povos. E orienta que  

Essas formas de apropriação comum de espaços e recursos naturais renováveis se 

caracterizam pela utilização comunal (comum, comunitária) de determinados espaços 

e recursos por meio do extrativismo vegetal (cipós, fibras, ervas medicinais da 

floresta), do extrativismo animal (caça e pesca), e da pequena agricultura itinerante. 

(DIEGUES, 2001 p. 66) 

 

O autor ainda atenta que  

Além dos espaços usados em comum, podem existir os que são apropriados pela 

família ou pelo indivíduo, como o espaço doméstico (casa, horta etc.) que, geralmente, 

existem em comunidades com forte dependência do uso de recursos naturais 

renováveis que garantem sua subsistência, demograficamente pouco densas e com 

vinculações mais ou menos limitadas com o mercado. Esses arranjos são permeados 

por uma extensa teia de parentesco, de compadrio, de ajuda mútua, de normas e 

valores sociais que privilegiam a solidariedade intragrupal. (DIEGUES, 2001 p. 66) 
 

Essa dinâmica é visível no território da Mata dos Crioulos. Há áreas comuns de coleta 

de sempre-viva, do garimpo artesanal e de caça, bem como as áreas familiares, geralmente 

próxima às casas, em que cada família cultiva, além da sua horta, milho, mandioca e cana, 

dentre outros. Mantêm forte vínculo econômico com a sede do município de Diamantina, tanto 

para escoar o excedente da produção e comercializar os itens do extrativismo praticado, é com 

a complementação de renda de trabalhos realizados na cidade que a comunidade se mantém, 

além dos programas assistenciais do governo. 

Diegues (2001 p.66) ressalva ainda que valores e mitos comunitários orientam normas 

de acesso aos recursos naturais, buscando impedir sua degradação.  O exemplo da Mata dos 

Crioulos que se observa uma regulação simbólica para abertura de novas áreas de cultivo que 

não prejudiquem as nascentes que abastecem os moradores da comunidade. 

Contudo o autor entende que a propriedade comum, com seu pouco poder político, 

mantém desvantagem frente aos outros tipos de propriedade e observa que 
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O que tem ocorrido, geralmente, é a tragédia dos comunitários (McKay & Acheson, 

1987), que são expulsos de seus territórios pela expansão das grandes corporações, 

pela implantação de grandes projetos (hidroelétricas, de mineração) e até pelo 

estabelecimento de espaços públicos (áreas de proteção restritivas) sobre os espaços 

comunitários. (DIEGUES, 2001 p.67) 

 

Dessa forma, em tom de denuncia Diegues (2001 p. 68) afirma ser eticamente 

questionável a sobreposição da propriedade pública, áreas protegidas, em detrimento da 

propriedade comum, e considera “mais inaceitável quando se trata de populações em sua grande 

maioria iletradas, geograficamente isoladas, sem poder político, mas que por séculos, por seu 

modo de vida, são responsáveis pela conservação do chamado ‘mundo natural’". 

A compreensão da conservação da natureza, segundo Diegues (2001), configura o 

confronto de dois saberes: o tradicional e o científico-moderno. O primeiro, sendo aquele 

acumulado pelas populações tradicionais sobre a natureza e seus ciclos, formas e exigências. E 

o segundo, que se impõe e se mantém hegemônico, “o conhecimento científico, oriundo das 

ciências exatas que não apenas desconhece, mas despreza o conhecimento tradicionalmente 

acumulado” (DIEGUES, 2001 p.69). 

De acordo com Diegues (2001) “no mundo moderno, a ciência, a técnica, a competência 

produzem continuamente poderes ao produzir conhecimento, mas o poder da ciência é captado, 

coordenado; e o poder dos sábios, que não é organizado politicamente, é controlado e dominado 

pelo poder da organização política e ou burocrática”.  

No caso da região da Chapada do Couto, no território da Mata dos Crioulos, vê-se a 

prevalência do saber cientifico que justificou a adição da área ao PERP por ser considerado um 

campo rupestre bem preservado e com presença de grande número de nascentes. 

Desconsiderando que historicamente essa região foi usada e conservada de acordo com os 

saberes tradicionais locais. 

Nesse sentido apontamos outra contribuição de Diegues (2001), que afirma, nesses 

casos o etnoconhecimento das populações tradicionais deveria ser integrado aos planos de 

manejos das UCs. E considera que  

a permanência das populações tradicionais em áreas naturais protegidas não se 

justifica somente pela proteção e pelo reconhecimento da grande bagagem de 

etnoconhecimento transmitido de geração em geração a respeito das condições 

naturais, pela necessidade de garantir seus direitos históricos a seu território, mas 

também como exemplos a serem considerados pela civilização urbano-industrial na 

redefinição necessária de suas relações atuais com a natureza. (DIEGUES, 2001 p.72-

73) 
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Consideramos reiterar a colocação de Diegues (2001 p.96) que “a diversidade ecológica 

deve caminhar pari passu com a diversidade cultural e que uma depende da outra”, mas autor 

atenta à denúncia feita por Bailey (1992) em seu trabalho para o Banco Mundial: 

Freqüentemente se permite que as populações nativas (indigenous) permaneçam nas 

áreas protegidas desde que continuem 'tradicionais'— um termo utilizado pelos 

fazedores de política sem consulta ou sem conhecimento histórico extensivo dessas 

mesmas populações. Essas restrições levam a reforçar o 'primitivismo'(Goodland, 

1982:21) pelo qual se espera que esses povos permaneçam 'tradicionais' (muitas vezes 

para aumentar seu valor turístico) enquanto o resto do mundo se transforma. A política 

de manejo para as reservas deve ser suficientemente geral e flexível para permitir 

variações nos estilos de administração em relação aos grupos locais ao longo do 

tempo. (p. 208 apud DIEGUES, 2001 p. 96) 

 

Deste modo a conservação da diversidade biológica integrada as culturas tradicionais 

não deve impor a impossibilidade de mudança a última, já que a cultura é dinâmica e está em 

constante transformação. 

Ao considerar que a “expansão de economias de mercado baseadas em alta 

produtividade e consumo se deu, com maior ou menor intensidade, em todas as regiões da Terra, 

(...) causando, ao mesmo tempo, empobrecimento social e degradação ambiental” (DIEGUES, 

2001 p. 97), o autor denuncia que  

A pauperização dessas populações tradicionais como fruto desses processos, e muitas 

vezes a miséria extrema, associada à perda de direitos históricos sobre áreas em que 

viviam, tem levado muitas comunidades de moradores a sobre-explotar os recursos 

naturais. (DIEGUES, 2001 p. 97) 

 

Observamos em uma visita de campo à comunidade quilombola, em janeiro de 2016, 

um morador com um pássaro recém capturado para ser vendido em Diamantina. Em conversa 

informal o morador relatou que não há mantém como habito, tendo essa demanda, surgida de 

um colecionador de aves, aparecido em um momento que a renda da família estava 

comprometida. Ele ainda expos que na comunidade não há o habito de manter pássaros em 

gaiolas, devido à grande quantidade e diversidade de espécies existentes.  

Os quilombolas formaram comunidades dinâmicas e desenvolveram relações diversas e 

com a natureza e com os habitantes das áreas que os cercam, além de possuírem saberes sobre 

conservação, de uso e manejo consciente dos recursos naturais, caracterizando-os como 

importantes atores no processo de conservação da natureza. Atentamos ao conhecimento que 

esse e outros comunitários detêm sobre a fauna e flora local, identificando facilmente grande 

variedade de espécies, além de conhecer suas características e funções, o que pode contribuir 

para a preservação ambiental. 
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Considerando que as relações mantidas entre as comunidades tradicionais e a natureza 

possam servir de exemplo ao mundo moderno, Diegues (2001 p.97) aponta que as “unidades 

de conservação podem oferecer condições para que os enfoques tradicionais de manejo do 

mundo natural sejam valorizados, renovados e até reinterpretados, para torná-los mais 

adaptados a novas situações emergentes”. Nesse sentido se segue essa pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4. MATA DOS CRIOULOS E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA: 

CARACTERIZAÇÃO E DISCUSSÕES DO ESTUDO DE CASO 
 

Buscamos nesse capitulo caracterizar os elementos que compõe o estudo de caso – a 

comunidade quilombola e as UCs - para elucidar suas particularidades e compreender como se 

relacionam e as implicações dessa relação. 

Para isso tratamos inicialmente do contexto de surgimento das comunidades 

quilombolas na região do Alto Jequitinhonha, por introduzir e agregar a situação da Mata dos 

Crioulos. A seguir será apresentado a caracterização e estudo sobre comunidade quilombola. 

As iniciativas de preservação da natureza são apresentadas por último expondo a caracterização 

das UCs relacionadas ao estudo de caso 

4.1. Contexto Quilombola no Alto Jequitinhonha 
Segundo Rodrigues et al (2012) e Soares (2000), a região do Jequitinhonha caracteriza-

se por sua grande vitalidade social (frente às outras macrorregiões brasileiras) com sociedades 

indígenas e núcleos quilombolas que buscam, hoje, resgatar suas identidades por meio de 

movimentos de resistência.  

Ao longo do processo de ocupação do Alto Jequitinhonha, a partir da descoberta dos 

diamantes, diversos registros de naturalistas e viajantes apontam a expressividade da população 



56 
 

negra e escrava dessa região. Saint-Hilaire (1975[1830] apud DINIZ, 2013 p. 80), em 1816, 

estimou a população negra da Vila do Príncipe2 em 88,68%.  

Machado Filho (1985 p.31) atenta que a lei-áurea libertou cerca de 800 mil brasileiros, 

sendo 230 mil escravos de Minas Gerais, e considerou, dessa forma que, nada definitivo 

“poderá dizer-se acerca da influência negra no Brasil, antes de ser apurada a contribuição da 

Minas”. E indica que as culturas negras na região de Diamantina oferecem um conteúdo 

considerável de pesquisas etnográficas, linguísticas e ainda sociológicas. Tem-se, portanto, que 

esta pesquisa, além de contribuir nesse sentido, busca, ao se pautar no território, compreender 

a situação atual das comunidades quilombolas. 

Os quilombos, naquela época, representavam uma ameaça ao sistema escravista, além 

disso, Diniz (2013) relata a fama de perigosos e de assaltantes que os era dado, gerando uma 

visão negativa e de medo, criando um estigma em torno desses territórios. Santos (1868) relatou 

esse fato na transcrição, em seu livro, do alvará emitido pela coroa em 3 de março de 1741. 

Eu El-Rei faço saber aos que este alvará vieram que sendo-me presentes os insultos, 

que no Brasil cometem os escravos fugidos, a que vulgarmente chamam calhambolas, 

passando a fazer o excesso de se juntarem em quilombos, e sendo preciso acudir com 

remédios que evitem essa desordem: - hei por bem que todos os negros que forem 

achados em quilombos, estando neles voluntariamente, se lhes ponha com fogo uma 

marca em uma espádua com a letra – F -, que para este efeito haverá nas câmaras: e 

se quando for executar esta pena, for achado já com a mesma marca, se lhe cortara a 

orelha; tudo por simples mandado do juiz de fora, ou ordinário da terra ou ouvidor da 

comarca, sem processo algum e só pela notoriedade  do fato, logo que o quilombo for 

trazido, antes de entrar para cadeia. (SANTOS, 1868 p.60) 

 

Esses fatores, também, justificaram o assassinato e a repressão de expressões culturais 

africanas. Sobre esse momento, Diniz (2013) atenta que 

Devido à atração de diversos indivíduos, negros e não-negros, para os quilombos e 

multiplicação desses territórios nas áreas rurais, foram empreendidas várias 

expedições a fim de destruí-los, reescravizar seus habitantes e, por conseguinte, 

impedir que obtivesse êxito em suas primeiras tentativas de reterritorialização do 

Vale. (DINIZ, 2013 p. 79)  

 

Como consequência desse processo histórico, as condições socioeconômicas e 

ambientais afetam negativamente, ainda hoje, as comunidades afrodescendentes (SOARES, 

2000), além disso, transcorrem por processos da desigualdade social, de racismo, da exploração 

e exclusão da população negra no Brasil e de conflitos territoriais – muitos perdidos para 

fronteira agrícola, pressão imobiliária, fazendeiros, empresas, barragens, mineração, grilagens 

de terras, entre outros (CEDEFES, 2008) podendo citar aqui a criação de UCs. Além de 

                                                           
2Atual município de Serro - MG. 
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constatarmos que visões preconceituosas e descriminantes contra os negros foram, e continuam 

sendo disseminadas em nossa sociedade. 

Considera-se aqui a observação feita por Diniz (2013) sobre comunidades quilombolas 

do Vale do Jequitinhonha. 

porque, além de residirem nestes territórios (palco de diversos interesses) há gerações, 

possuem ricos saberes ambientais acerca do clima, da agricultura, dos solos, da fauna 

e da flora, da medicina natural, do artesanato, dos ciclos da lua, etc. e ainda preservam 

relações sociais e culturais baseadas em laços morais e reciprocidade, solidariedade e 

afetividade, constituído a constituinte de uma rica e expressiva sociobiodiversidade 

do(s) Vale(s) do Jequitinhonha (DINIZ 2013, p.36). 

 

O Alto Jequitinhonha, segundo Ribeiro et al. (1998 apud STCP, 2004b p. 2.31) 

caracteriza-se pela presença de pequenas propriedades familiares e forte migração, observou 

como uma das garantias de reprodução familiar o uso comum das chapadas. A ideia da terra da 

chapada como área coletiva de exploração é reforçada por GOZA et al. (1988 apud STCP, 

2004b), no Alto e Médio Jequitinhonha a ocupação do espaço ocorreu com o estabelecimento 

de uma relação entre as áreas de grotas e chapadas.  

De acordo com esses os autores, essa relação ultrapassa a esfera geográfica e é percebida 

na constituição das relações sociais e econômicas. Na Mata dos Crioulos observamos o uso 

coletivo da Chapada do Couto e de outros campos para extrativismo vegetal e mineral 

caracterizando uma relação dinâmica com uso diversificado de diferentes espaços. 

Propõe-se expandir as concepções, até então constituídas, sobre as comunidades 

tradicionais do Alto Vale do Jequitinhonha, ressaltando a necessidade do conhecimento e 

valorização da diversificada experiência social dessas populações, fato alertado por Martins 

(1993) que avalia 

Assim como a devastação das florestas destrói definitivamente espécies vegetais úteis, 

a devastação ou a mutilação de grupos sociais diferentes do nosso suprime modos de 

viver e de pensar, bem como destrói saberes que representam um germe de alternativa 

para a desumanização acelerada que estamos vivendo (MARTINS, 1993 p. 12). 

 

Sob esse contexto, a formação histórica do Vale do Jequitinhonha foi marcada pela 

desterritorialização de seus povos e comunidades tradicionais em favorecimento da 

territorialização colonial, e seu enriquecimento por meio da exploração da força de trabalho e 

do conhecimento desses povos, baseado na exploração desequilibrada dos recursos naturais. 

Diniz (2013) denuncia o caráter territorial e cultural da desterritorialização passada pelos 

quilombolas 

Desterritorialização que se fez inicialmente no plano cultural, sagrado e simbólico [...] 

que ‘amansou’ esses povos tradicionais do Vale. [...] vivenciada por homens e 

mulheres africanos e seus descendentes, que tiveram seus corpos transformados em 

mercadorias, sua liberdade em escravidão e, se não bastasse, ainda foram impedidos 
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do exercício de suas manifestações etnoculturais, consideradas preconceituosamente 

como ‘feitiçarias’” (DINIZ, 2013, p.30).   

 

Diniz (2013) alerta que a desterritorialização das comunidades tradicionais do Vale do 

Jequitinhonha também foi sofrida ao longo do século XX com a modernização agrícola, a 

expansão da agricultura, das hidrelétricas, dentre outros. Consequência, também, desse modelo 

de desenvolvimento houve graves prejuízos a natureza, as áreas destinadas à proteção da 

natureza, que surgem para remediar o uso, se tornam necessárias por um lado, e extremamente 

negativas quando ameaçam as populações tradicionais. Atividades que, ainda no contexto atual 

condensam e expulsam comunidades tradicionais e, por consequência, causam modificações 

profundas “no modo de vida a nas expressões etnoculturais de comunidades tradicionais” 

(DINIZ, 2013, p. 30). 

Na conjuntura da comunidade da Mata dos Crioulos, oficialmente reconhecida como 

quilombola pela Fundação Palmares, em 2010, é possível identificar alguns dos elementos 

apontados anteriormente sobre a questão quilombola.  Apesar das condições de reprodução 

socioterritorial se tornar cada vez mais limitadas às famílias que residem no território optaram 

por resistir e lutar pelas terras em que vivem de diversas maneiras.  

Considera-se que através da autodeclaração como quilombola a comunidade da Mata 

dos Crioulos não só reafirma um processo de pertencimento cultural e territorial como também 

identitário, caracterizando sua reterritorialização, em que a “utilização dos recursos da história, 

da linguagem e da cultura para a produção não daquilo que nós somos, mas daquilo no qual nos 

tornamos” (HALL apud RODRIGUES at al, 2013 p. 5).  

Pondera-se sobre o silênciamento e o extermínio histórico sofrido pelas comunidades 

tradicionais do Vale do Jequitinhonha, ter acarretado na assimilação dos saberes tradicionais 

pela cultura dominante e na necessidade do sincretismo e da construção de novos significados 

para suas práticas, silênciamento que, de certa forma, ainda permanece.  

Assim, quanto à autenticidade das comunidades quilombolas, Anjos (2009) ressalta que 

“não podemos perder de vista que nem todos os territórios quilombolas existentes no País, [...], 

são remanescentes dos antigos quilombos e os que porventura forem, muitas vezes não terão 

como provar sua historicidade”. Dessa forma, é preciso considerar que muitos elementos 

culturais estão presentes, porém são muitas vezes invisíveis ao olhar hegemônico. Alguns deles 

são identificados e apontados como forma de aludir a identidade e territorialidade quilombola 

atuais. 

Portanto, tratar do tema da efetivação do direito à territorialidade, para Gomes (2009) 

está intrínseco a  
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dimensão de justiça social, que somente ocorrerá se houver o reconhecimento das 

identidades, a redistribuição material e simbólica — pois há formas específicas de 

concepção, apropriação e de usos do território e de seus recursos —, e a representação 

política no espaço público, uma vez que esses atores devem ter condições de paridade 

de participação para que seus temas e demandas entrem na agenda política do País 

(FRASER, 2005b, p. 42; FRASER, 2007, p. 313 apud GOMES, 2009). 

 

Elucidar processos pelo qual o Estado impacta comunidades tradicionais, seja através 

de “projetos de desenvolvimento” ou de proteção à natureza, se torna um meio de dar voz as 

comunidades e auxiliar em um dos passos na busca pela justiça social. 

 

4.2. A Comunidade Quilombola Mata dos Crioulos e sua Territorialidade 
A Mata dos Crioulos, comunidade quilombola localizada na zona rural da cidade de 

Diamantina, é composta pelos povoados de Acaba Mundo, Cardoso, Algodoeiro, Palmital, 

Covão, Bica d’Água, região da Chapada do Couto e Santa Cruz. Recebeu a certificação de 

Comunidade Remanescente de Quilombo em 27/12/2010, concedido pela Fundação Palmares 

junto ao Ministério da Cultura. Atenta-se, também, que a Comunidade Quilombola Mata dos 

Crioulos ainda não possui a titulação do seu território, que é concedido pelo INCRA, e que 

existem de outro lado à intensificação dos projetos de proteção ambiental nessa região. 
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Figura 2. Recorte da área da Mata dos Crioulos, de acordo com comunitários entrevistados, e pontos 

relevantes da comunidade. 

 
Fonte: Bulhões, 2016. 

 

A comunidade está localizada, aproximadamente, a 40 km da sede do município, com 

acesso por estrada de terra mal conservada, mas possui sinalização implantada pela APA Águas 

Vertentes, ver figuras a seguir. Devido à distância, as condições da estrada e falta de transporte 

caracterizam a dificuldade de acesso e certo isolamento geográfico da comunidade. 
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Figura 3. Placas indicativas da Mata dos Crioulos. 

 

 
Fonte: Próprio autor, 2016. 

 

Esse isolamento permitiu que desenvolvessem e conservassem um modo de vida 

tradicional, marcado por simbologias e materialidades que baseiam as relações sociais e com a 

natureza. A produção de subsistência e o extrativismo, marcas desse modo de vida, tem sofrido 

com processos advindos das imposições territoriais de projetos preservacionistas aplicados 

pelos dois Parques que a envolve.  

O conhecimento sobre a questão da disputa territorial instaurada no território da Mata 

dos Crioulos por parte da pesquisadora ocorreu em 2012, todavia a primeira ida à comunidade 

só foi possível em 2014, através do trabalho de campo da disciplina de Biogeografia do 

Programa de Pós-graduação em Geografia, que realizou a travessia entre os PEPI e PERP 

passando pelo povoado de Bica d’Água e na região da Chapada do Couto. Esse primeiro contato 

com esse lugar revelou o isolamento e simplicidade em que vivem. 

Pernoitamos na casa de um morador do povoado de Bica d’Água que recebeu o grupo 

com suas mulas, para carregar as mochilas do grupo, na divisa com o PEPI. No trajeto até a sua 

casa notou-se muitas moradias fechadas, reflexo da migração para cidade, e muitas palmeiras 

Indaiá presentes na paisagem, devido ao seu uso tradicional para cobertura das casas. 
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Na casa que nos hospedamos vive o casal já idoso, mas muito ativo, os filhos mudaram-

se para Diamantina em busca de emprego. Cultivam horta, criam galinhas, e tem oferecido 

hospedagem e alimentação para os grupos de turismo de aventura e jippeiros, que realizam 

trilhões na região, contribuindo com a diversificação e o incremento da renda da família. Notou-

se, também, ao solicitar a dona da casa para mostrar seu quintal, o alto conhecimento sobre 

plantas medicinais. A casa possui uma fossa negra, que fica entre a plantação de bananeiras. 

Um paiol construído com ripas de madeira, onde ficam as duas mulas da família. 

Figura 4. Casa/hospedagem no povoado Bica d'Água. 

 
Fonte: Próprio autor, 2016. 

 

Essa primeira ida a campo revelou um lugar rico em história e cultura e despertou mais 

curiosidades sobre o contexto local, além de permitir a aproximação inicial com seus moradores 

e seu modo de vida, dando início ao estudo de caso. Devido à distância e dificuldade de acesso 

a comunidade a segunda aproximação aconteceu através da visita de quilombolas da Mata que 

vivem em Diamantina. 

Assim, no dia 07 de maio 2015 foi realizada uma visita a uma quilombola da Mata dos 

Crioulos, que mora em Diamantina. Ela e sua irmã vieram para a cidade para terminarem os 

estudos, sua mãe veio para acompanha-las, e vive entre a cidade e a comunidade. O pai e outros 

irmãos continuam vivendo na roça da família da Mata dos Crioulos. Todas trabalham como 

faxineiras na cidade, as duas tem filhos, e relataram que as dificuldades de sustentar a família 

apenas da produção da roça e a dificuldade de estudo na comunidade fez com que elas se 

mudassem, mas além de irem constantemente à comunidade enviam mensalmente ajuda, tanto 

financeira como de produtos, para o pai, irmão e parentes que moram na Mata dos Crioulos.  

A casa onde vivem está localizada no bairro periférico Maria Orminda. O bairro é 

desprovido de rede de esgoto, possui pouca iluminação pública, e as ruas são de terra batida. A 

casa pequena de cinco cômodos (dois quartos, um banheiro uma sala e cozinha) onde residem 

5 pessoas e muitas vezes recebem familiares da comunidade que vem à cidade por diferentes 



63 
 

demandas. Foi possível conhecer o quintal da casa, espaçoso e muito produtivo, com pés de 

goiaba, limão, abacate e laranja, além do cultivo de hortaliças como salsinha, cebolinha e couve. 

A tradição do cultivo veio com elas para a cidade, mesmo assim voltam a comunidade com 

frequência, falam do lugar com grande afeto, mas pouca expectativa de conseguirem seu 

sustento vivendo lá, devido as imposições que vem sofrendo. 

A aproximação com essa família garantiu a confiança entre pesquisador e pesquisado, 

ocasionando no convite para conhecer a comunidade e hospedar na casa da família para realizar 

o estudo pretendido. Por isso se fez importante todo relato anterior. 

Devido à escassez de informações sobre disponíveis sobe a origem dessa comunidade 

e, também, pela pesquisa não possuir um foco historiográfico, decidiu-se que contextualização 

histórica seria desenvolvida tendo como base os relatos dos morados da Mata dos Crioulos 

coletados durante as imersões de campo.  

Essa história, na época os escravos  era foragido, inclusive tem até os lugar que eles 

passava trabalhando nesses lugar aqui…tem muito lugar aqui que pode provar os 

escravos passou né...fazendo terreiro, fazendo caminho. Aqui era a Fazenda do Reis 

né, que é essa Fazenda Santa Cruz e Gavião, do Reis. Então aqui onde que tinha os 

escravos né, vivia aqui dentro da mata. Que quando eles fugia do Rei eles entrava 

pra aqui. Então aqui chama Mata dos Crioulos, porque os crioulos escondia aqui 

dentro tudo. E de vários lugares também...tinha outros lugares que os escravos 

escondia pra aqui. Fugia e vinha pra aqui pra esse lugar. Então de outros lugares 

também daqui de beira mesmo de Diamantina que eles corria pra aqui. Então acho 

que aqui na época…eu cheguei de ver uma parte da natureza aqui assim. Que não foi 

uma mata muito grande mais eu lembro que era muito morador mas o povo...não 

tinha estrada de carro...então a gente vivia mesmo na vida do escravo. (Entrevistado 

1, 2016) 

 

A Mata é do tempo de muitos anos, nem lembro quem deu esse nome da mata. A mata 

é aquilo que nós chegou de entender que a mata, conversando com os mais velhos, 

que a Mata dos Crioulos foi criado aqui igual o pessoal colocou o nome no rio 

Costume. Por que que era Costume? Porque era costume do povo chegar ali e ele 

não deixava passava, tinha que ficar ali até esperar o rio passar. E o povo 

acostumava, todo mundo já ia todo mundo costume de ficar ali. E aqui porque os 

foragidos dos Reis escondia aqui, e quem era os crioulos. Era eles que era os 

escravos. Então esse nome veio dos crioulos. (Entrevistado 2, 2016) 

 

A região da comunidade, conforme contam os moradores, originou de quatro grandes 

fazendas de coronéis, donos de escravos, que buscavam diamantes no rio Soberbo, e em outros 

da localidade, e comercializavam sua produção na região, através das tropas para os 

povoamentos da época. Ainda hoje, a grande maioria das famílias da Mata dos Crioulos se 

enquadra como posseiros dessas fazendas. 

É tudo uma região só, tudo da fazenda. Aqui onde pertence as águas vertentes aqui, 

que faz parte lá com a Fazenda do Gavião (rio Vermelho), tudo era dessa fazenda. 

Aqui eram 3 fazendas. Aliás 4 fazendas que era do tempo dos escravos.  A sede maior 

é essa aqui (Santa Cruz e Gavião- antigo curral). Mas tinha essa Fazenda do 

Cardoso, tinha a Fazenda Santa Cruz e Gavião, que era lá no Covão lá em cima, que 

eu conheci né. Essa aqui mais perto era a do Curral (hoje Santa Cruz) e lá tem a 
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outra Fazenda do Gavião, lá atrás né. Também tudo fazia parte daqui. Era essas 4 

fazendas que tinha dentro dessa Serra (Entrevistado 2). 

 

Os escravos fugidos tanto das Fazendas, bem como de toda região, buscavam sua 

liberdade nas matas da região. Entrevistados relataram as fugas de parentes próximos, que 

foram escravizados nessas fazendas e também dos que fugiam de outros lugares próximos para 

se refugiarem ali, que originou o próprio nome do lugar.  

Tem minha mãe que ainda é viva né. Nós fomos criados aqui. Hoje ela mora no São 

Gonçalo do Rio das Pedras. Mas ela tá com 100 anos né. Então nós fomos criados 

aqui, indo a pé pra cidade. Minha mãe é descendente do escravo minha vó né, a 

Luisinha. Ela foi escrava nessa fazenda né. Que essa fazenda é uma comunidade só 

né (Entrevistado 2, 2016). 

 

Ela [referindo-se a bisavó de 104 anos] contava pra nós...ela falava que quando ela 

chegava aqui eles tinha medo do Rei, então eles passava no meio do mato. Então ela 

passava e falava que o rei era tão perigoso que eles passava tudo ai calado, 

escondido, que se ele vesse as pessoas ele pegava as pessoas pra fazer escravo deles. 

Então eles tinham medo. Então ela cresceu aqui, ela e os filhos dela, escondendo do 

rei. (Entrevistado 1, 2016) 

Cabe destacar a relevância da Fazenda Santa Cruz e Gavião, antiga Fazenda do Curral, 

que além de ser a única que ainda existe é uma das maiores e a que ainda exerce influência na 

comunidade, mantendo-se como símbolo de dominação. Próximo à sede da Fazenda existem 

um antigo moinho de milho e grandes muros de pedras, que especulam-se ser um antigo 

cemitério e um curral. Durante a visita à casa foi informado que especula-se sobre a função dos 

cômodos do casarão, um poderia ter sido uma capela, outro uma sala de velório “onde lavava o 

corpo”, além dos vários quartos.  

Figura 5. Sede Fazenda Santa Cruz e Gavião, moinho e cemitério de pedra. 
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Fonte: Próprio autor, 2016. 

 

Em entrevista foi possível coletar os seguintes relatos 

La hoje só tem os muro né...uns quebrou. Então foi isso que ficou. Lá, as pessoas que 

morria aqui ia enterrado lá. Então a Fazenda lá é uma senzala que é antiga mesmo. 

Você vai ver como que é antiga essa Fazenda...muito antiga. Uma Fazenda que os 

morador daqui, ninguém sabe quem fez ela, ninguém. Nem da minha vó. Ela já...já 

tinha essa Fazenda lá. Eles mudaram muita coisa que foi caindo foi renovando. Mas 

tem muita coisa, você vai ver, que é uma coisa muita antiga. Ninguém sabe se tem 

200 anos, se é 300 anos, se é 500 anos...ninguém sabe. Uma fazenda que quando o 

pessoal nasceu aqui de raiz daqui já tinha ela ai. (Entrevistado 2, 2016) 

 

Porque essa Fazenda era muito grande, pegava da Ponte do Acaba Mundo até 

ali...era fazenda Santa Cruz e Gavião, que ia do outro lado, beirado Rio Vermelho, 

ia perto de Serra Azul. O Rei que mandava esse trem tudo (...)Essa Fazenda aqui, 

tudo que vinha, vinha nessa abençoada dessa Fazenda.eu falo é abençoada, que eita 

povo que deixa o povo aqui na falência. Tinha gente que falava até de matar eles 

aqui, ai conseguia tomar um pedaço de terra. Então aqui tudo foi direito de posse, 

ninguém comprou terra aqui. Aqui tudo foi direito de posse, ai que o povo estudou, 

que ajudou nós muito, a gente não pode esquecer nunca disso, foi o pessoal do 

sindicato dos trabalhadores rurais. (Entrevistado 1, 2016) 

 

Outro fator observado quanto a descendência escrava dessa comunidade refere-se ao 

remanescente de mata atlântica denominado “Mata do Isidoro”, que possui grande extensão de 

área, encontra-se em estágio avançado de regeneração com alguns trechos de floresta primária. 

A área é também detentora de grande quantidade de nascentes que abastecem as bacias dos Rios 

Doce e Jequitinhonha e conta com a presença de cachoeiras, trilhas e pinturas rupestres. 

Localizada no território da Mata dos Crioulos a Serra recebeu de Isidoro, em 

homenagem ao escravo de grande fama e personagem de lendas contadas até hoje na região, 

por acreditar ser para onde fugiu. Segundo Góes (2001) 

Isidoro era um mulato alto, musculoso, dotado de grande força e agilidade. Tendo 

nascido escravo, serviu muitos anos a seu senhor, tal frei Rangel, que vivia a minerar. 

Graças a isso Isidoro, desde menino, familiarizou-se com o serviço da mineração, 

vindo a adquirir tamanha prática desse ofício que depois de homem feito, não houve 

no Tijuco ninguém que fosse mais entendido do que ele. Tendo seu senhor mandado 

a Isidoro que faiscasse em lavras que pertenciam a Real Fazenda, foi preso como 

contrabandista e confiscado ao seu senhor, passando então a pertencer ao serviço do 

rei, sendo obrigado a trabalhar na Real Extração. Isidoro não tinha culpa de haver 
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contrabandeado: se o fizera, fora por ordem de seu senhor. Homem de brio, 

envergonhando-se de trabalhar de calceta, sendo, como era inocente, - resolveu fugir 

(...). Liberto, Isidoro fez-se garimpeiro. Como acontecesse fugirem na mesma ocasião 

muitos outros escravos, foram todos juntar-se a Isidoro, que se tornou assim chefe de 

uma tropa de 50 garimpeiros, todos quilombolas. 

 

Segundo estudo organizado por Medaglia e Silveira (2011), a fuga de Isidoro resultou 

na formação do quilombo que originou a comunidade Mata dos Crioulos  

Os dias foram passando e o escravo fugido foi-se cercando de outros companheiros, 

até construir um verdadeiro Quilombo fortificado. Esse local ainda hoje é conhecido 

pelo nome de Mata dos Crioulos. Num desvão da serra, em local de difícil acesso, ele 

construiu seu esconderijo. Seus companheiros garimpavam à noite luz de atoches e o 

produto da garimpagem era de comum acordo, empregado na manutenção do 

quilombo e na alforria de outros escravos. (MEDAGLIA e SILVEIRA, 2011 p.91). 

 

Diniz (2013) informa que a cultura quilombola é 

fortemente marcada pela tradição religiosa ligadas às Igrejas Cristãs: Católica, 

predominante, e Pentecostais, em crescimento [...]. Missas, cultos, novenas, terços e 

orações feitas a sós ou em família são os principais momentos de encontro entre estes 

sujeitos e suas divindade: um(a) Santo(a) de devoção, o Espirito Santo, a Virgem 

Maria, ou no caso dos pentecostais, apenas Jesus e Deus. (DINIZ, 2013, p. 265). 

 

Ao longo da pesquisa de campo pode-se perceber a forte religiosidade local, repleta de 

crenças e tradições. Originalmente católica, com forte sincretismo afro-brasileiro eram comuns 

as folias, a Festa do Cruzeiro, novenas, dentre outras. Contudo a inexistência de uma igreja 

católica, a migração e a abertura da igreja evangélica Assembleia de Deus na comunidade tem 

levado esses costumes ao esquecimento. Observou-se que grande parte das famílias frequenta 

essa igreja evangélica e segue seus ensinamentos, sendo o principal meio que a comunidade 

tem de manutenção da religiosidade, mesmo representando a perda de tradições locais. 

Diegues (2001 p. 61) ressalta que “o sincretismo religioso, no qual o elemento católico 

tradicional é fundamental, também dá sua contribuição ao pensamento mítico dessas sociedades 

tradicionais”.  Contudo atenta que  

o contato mais estreito que hoje existe entre a maioria das comunidades tradicionais 

caiçaras e o mundo urbano-capitalista, a substituição crescente do catolicismo 

sincrético pelo protestantismo fundamentalista são elementos desintegradores do 

pensamento simbólico e mítico. (DIEGUES, 2001 p. 61). 

 

Dessa forma atentamos a necessidade de realização de pesquisas sobre o tema na Mata 

dos Crioulos, que auxiliem a compreensão das consequências dessa mudança religiosa para os 

costumes e modo de vida local, bem como a observação de outros aspectos. 

Na pesquisa empírica constatou-se que a comunidade da Mata dos Crioulos tem sua 

ancestralidade ligada à maioria negra que, historicamente, ocupou o Vale do Jequitinhonha, 
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descendentes de escravos ou alforriados que trabalharam nas minas de diamantes e ouro e nos 

latifúndios de Diamantina nos séculos XVIII e XIX.  

Contudo não foi observada expressiva demonstração de elementos culturais puramente 

africanos, isso se deve pela dificuldade de manutenção das mesmas diante tantas influências, e 

da própria dinamicidade da cultura, conforme atenta Diniz (2013) 

é preciso ressaltar que a “descoberta” de manifestações culturais “puras”, 

“exclusivamente” africanas é um trabalho quase impossível de ser realizado, 

principalmente em razão dos inúmeros casos de uniões conjugais entre indivíduos 

provenientes de distintos povos e culturas africanas, e entre estes e os indígenas e 

brancos, que implicam em mudanças significativas na cultura de seus descendentes 

(DINIZ, 2013, p. 237). 

 

Todavia, a dimensão simbólica e cultural quilombola da Mata dos Crioulos estão 

expressos cotidianamente no espaço vivido e não é estável, pelo contrário, é dinâmica e 

renovadora, “que aparece como um conjunto de gestos, práticas, comportamentos, técnicas, 

know-how, conhecimentos, regras, normas e valores herdados dos pais e da vizinhança, e 

adaptados através da experiência e realidade sempre mutáveis” (CLAVAL, 2003, p. 163).  

Nesse sentido, a comunidade apresenta diversas peculiaridades e simbolismos, tais 

como as construções feitas com material encontrado no local, suas relações pessoais, sua 

maneira de perceber e vivenciar o território, o alto grau de parentesco, conforme indica a fala 

do morador transcrita abaixo, a sazonalidade com que realizam suas atividades fazendo, assim, 

usos diferenciados do território, com épocas específicas de coleta de flores sempre vivas, 

criação de gado na solta e plantio das “roças”, além de diversas outras atividades que indicam 

sua convivência com a natureza. (GESTA, 2012). 

Quase todo mundo é parente. As parentagem vai ficando né. Mas de fora aqui tem 

pouca gente, e são da região de Diamantina aqui mesmo. Não tem pessoal de longe 

aqui ainda morando não. (Entrevistado 2, 2016) 
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Figura 6. Construções locais: detalhe pau-a-pique e curral de madeira e palha de Indaiá. 

 
Fonte: próprio autor, 2016. 

 

Atentamos ao representativo número de casas de pau a pique, adobe e o uso do telhado 

de palha da palmeira Indaiá que se mantém na comunidade, observando a presença dessa 

palmeira na paisagem. Advertimos sobre a relação socioambiental mantida e a reprodução 

social de saberes e conhecimentos, como sobre a construção, que são herdados e disseminam o 

saber não só da construção, mas também sobre os recursos naturais disponíveis e as formas de 

manuseá-lo.  

Figura 7. Palmeira Indaiá componente da paisagem da Mata dos Crioulos. 
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Fonte: próprio autor, 2016. 

 

Aguiar (2016) observou que essa pratica de construção “onde os moradores com muito 

zelo buscam palhas e juntos fazem o telhado, não tem tempo definido de trocar o material 

utilizado”. O uso dos recursos naturais faz parte do modo de local, situação muitas vezes 

revelada nas entrevistas realizadas na comunidade. 

Ai nos mexia, aprendi fazer balaio, aprendi fazer vassoura, com madeira fazia bateia, 

carumbé, que meu tio sempre fazia pra vender pros garimpeiros, mais meu irmão. Ai 

nós aprendeu a fazer isso. Fazia canoa pra mexer com farinha. Isso ai tudo eu ainda 

faço, aprendemos mexer com garimpo manual. Hoje não tem garimpo aqui mais né, 

que o pessoal de fora, veio invadindo tudo e tiraram tudo com motor, mas nós 

trabalhava braçal. (Entrevistado 2, 2016) 

 

Outra característica cultural observada é a diferente relação que tiveram que manter com 

o território. A migração em seu interior é constante e orientada por dois fatores. O primeiro, 

caracteriza a des(re)territorialização vivida pela comunidade devido a marginalização histórica 

sofrida, dificultando seu acesso à terra, ou seja, a maioria dos comunitários nunca conseguiu o 

título legal da terra, o que os manteve sujeitos as imposições dos proprietários, relato que 

apresenta-se a seguir. 

Quando pai mudou pra mais próximo aqui a gente também já tava grande, já tinha 

mais de 20 anos que pai mudou pra aqui. Mas sempre aqui dentro do território 

mudava pra vários lugares, porque nós não tinha...pai não tinha assim terra. Então 

quem não tinha lugar assim vivia igual cigano. Porque o homem que ficava na 

Fazenda, ele fazia arreto, acordo. Quando dava aquele data ele tirava o pai de família 
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do lugar. Então pai vivia de arreto com eles. Então quando chegava num ponto que 

pai ia tirar...é tomar direto na terra eles tirava ele. Ai ele ia pra outro canto, e assim 

ia fazendo morada pra um canto, pro outro, pro outro, nós foi criado assim. Construía 

casinha, plantava de tudo, quando tava tudo formadinho, tudo bonitinho, que já tava 

criando aquele direto de ficar ali, não podia ficar. E assim foi, e nisso nós viveu o 

tempo todo desse jeito aqui. Não foi só nós, foi varias...foi quase todo mundo aqui. 

(Entrevistado 1, 2016) 

 

O segundo fator se concretiza pelas regras costumeiras que garantem a sustentabilidade 

socioecológica e a sobrevivência da comunidade, que migra seguindo os ciclos da natureza, 

para realizar suas atividades tradicionais como, por exemplo, coletar sempre-vivas, caçar, 

garimpar, atividades que garantiram o sustento das famílias.  

Eu fui pra Chapada. Que eu vivi mesmo da Chapada foi do ano que eu casei né. Ai a 

lapa era meu sogro que ficava lá´. Ai ele parou de ficar mexendo no campo panhando 

sempre-viva. Ia os filhos dele né. Ai era um lugar muito bom. Uma lapa muito boa ai 

eu passei a ficar nela. Ai nos adquiriu muito filho lá. Vivemos lá, que era perto da 

agua. E nós saia de lá e ia pro campo. Voltava. Mudava de região também né. Que 

nós não ficava num lugar só não. Ai sai daqui já tinha umas lapas próprias. Cada um 

tinha um dono das lapas. Ninguém chegava e invadia não. Que já sabia “aquela lapa 

é de fulano de tal, aquela é de outro”. Era assim.... (Entrevistado 2, 2016) 

 

As famílias da comunidade baseiam-se na pluriatividade, além do cultivo para 

subsistência familiar, com pouca destinação do excedente para venda devido à dificuldade de 

acesso a Diamantina e a burocracia para comercialização, e a criação de animais de pequeno 

porte, como galinha, peru e porco, e animais de trabalho, cavalo e burro, e sempre tiveram na 

natureza a base de seus recursos.  

Seja na caça e na pesca, seja na coleta de sempre-vivas e flores, para venda e confecção 

de artesanato, na coleta de lenha para o fogão, o uso de plantas medicinais, o modo de vida da 

Mata dos Crioulos é muito determinado pelos ciclos da natureza, e tem seu território como fonte 

de vida, da cultura, de seus símbolos e materialidades, todos amparados por um elevado grau 

de conhecimento sobre a natureza, atentamos, também, à relevância da região da Chapada do 

Couto para a Mata dos crioulos, sendo recorrentemente citada nas entrevistas e conversas 

informais.  

Algodoeiro, Covão, Bica d’Água, Cardoso, Santa Cruz, Ponte do Acaba Mundo, 

Serra da Bicha também faz parte, e a Chapada...aonde que o povo tirava o sustento 

antigamente pra sobreviver e hoje não pode mais...era a sempre-viva, garimpo, e a 

caça...hoje não pode caçar mais... botão...que é um artesanato também...tipo a 

sempre viva...só não é a sempre viva...mas é uma natureza de campo...é a mesma 

natureza da sempre viva...mas é artesanato....ali tirou todo sustento da região da 

Mata dos Crioulos...lá no mês de janeiro, fevereiro, março, abril e maio...então o 

povo ficava lá seis meses pra colher a sempre vivas. (Entrevistado 1, 2016) 

 

Setembro é o mês da caça que é o mês que floresce. O mês dos pau d’arco. É o mês 

que as arvore tá brotando ai tem alguns ramos que eles como e eles aproveita. Ai 

você vê eles na Serra, mas vê mesmo. Mas moco você não pega com armadilha não, 

é só na base da caça mesmo. Eu gosto de comer ele depois de deixar secar, não gosto 
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de pegar ele na mesma época e fazer que ele tem um gosto de capim, um gosto mais 

forte, e você deixando ele secar a carne dele é diferente. (Entrevistado 1, 2016) 

 

Lá Chapada era garimpo, soltava as criação, panhá sempre-viva na época delas. 

Tivesse um botão. Que sempre tem as épocas delas aqui né. Cada época, agora 

mesmo já acabou a colheita de botão, mas tem a....vem agora a sempre-viva né. A 

gente ficava direto mexendo lá né. Que a gente tirava um dinheirinho. Garimpava né. 

Acabava a época de campina, vinha cuidar da roça. Ai que já tinha capinado, já tinha 

terminado, agora ia caçar uma campina, outros já tava mexendo no garimpo, era 

assim. (Entrevistado 2, 2016) 

 

Que diz que na época de mil novecentos e setenta e poucos, na década de 70, diz que 

lá tinha 150, 200 famílias dentro daquela chapadona. Aquela Chapada é uns 30 mil 

hectares, dentro do parque tem quatro mil e poucos.  Ali tinha gente de Curralinho, 

gente de Milho Verde, São Gonçalo, de Santo Antônio do Itambé coletava dentro do 

parque, de Serra Azul, Rio Vermelho, todo mundo coletava sempre-viva naquela 

época. (Entrevistado PERP) 

 

Os saberes tradicionais e as mudanças sociais ocasionadas por diversos fatores podem 

ser observados em vários aspectos locais, como demonstram os relatos sobre a forma que 

marcavam datas importantes e sobre o modo de preservação da carne. 

Que diz que marcava a idade antigamente era quando a pessoa nascia que dava uma 

tempestade, ai ela conta pra nós que falava assim “que dia que seu filho nasceu? 

Aquele dia que deu a tempestade...aquele dia que o pau caiu”. Marcava era 

assim....marcava era a data na cabeça que aconteceu uma coisa na 

comunidade…aquele dia que deu uma chuva forte, aquele dia que caiu um pau. Então 

hoje se for pra mim marcar uma data dessa eu nem sei...nem sei como marcar uma 

data que um pau caiu. (Entrevistado 1, 2016) 

 

Pode deixar uns dois dias três e já pode fazer. Deixa ela secar na fumaça do fogão. 

Antigamente quando pai podia comprar aquela carnaiada, mãe fazia aquele varal de 

arame no terreiro, bem alto, colocava aqui, mãe deixava tomar sereno e sol. E a carne 

ficava boa demais. Então é uma coisa muito importante pra gente. Pai sempre caçou, 

e não era só ele, era todo mundo, e todo dia que ia na Serra era aquela bicharada. 

(Entrevistado 1, 2016) 

 

Os moradores conhecem a natureza do seu território, durante conversas informais e em 

algumas caminhadas pela comunidade demonstraram conhecer os lugares e suas histórias. 

Dominam o conhecimento sobre a mudança de vegetação, reconhecem os campos, as matas de 

galerias, as nascentes, sua importância e forma de proteção.  

Claro que nós também não é doido né, de corta cabeceira de água. Isso aqui se tá 

bonito, preservado aqui porque foi nossos avô, nossos bisavô. Dos bisavô passou pros 

avôs, dos avôs passou pro nosso pai e do nosso pai passou pra nós. E nós quer passar 

pros nossos filhos. Não podemos roçar cabeceira d’água. Isso ai todo mundo já sabe. 

Se tá bonito ai as mata, as cabeceira d’água. A diferença de tirar a beirada da água 

deixando os pau na água, não entrando, fechada pra nem as criação entra, isso não 

é a prefeitura que nos ensinou nós. Isso ai não foi as pessoas de fora que vem pra 

ensina nós não. Quem ensinou nós isso? Foi a raiz do lugar. Então é a raiz do lugar 

que tem ensinado nós essa tradição, que tem que preserva a natureza. (Entrevistado 

1, 2016) 
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Os saberes sobre a natureza emergem em ações cotidianas da comunidade. Ressalta-se 

sobre o abrangente conhecimento que detêm sobre as sempre-vivas, além de distinguir 

diferentes espécies e conhecer sua biogeografia, eles sabem sobre as fases das plantas, floração, 

liberação de sementes, etc. A intimidade com as sempre-vivas revela sua importância para a 

Mata dos Crioulos. 

É até interessante, porque tem uma parte da Chapada que deságua pra Couto de 

Magalhães que é uma data que a sempre viva chega...e uma data que deságua pro 

lado do Gavião ela chega em outra época…e ela divide só por causa das águas. As 

águas que escorre pro Gavião a campina começa lá pra janeiro e fevereiro...até 

março, março já é a última panha. E a parte da Chapada que deságua pra Couto de 

Magalhães a Chapada chega a campina partida de março, abril e maio. Então até eu 

acho interessante isso...são uma natureza e chega sempre-viva de duas épocas…a que 

deságua pro lado de Rio Vermelho (Gavião) é a Chapadeira. É a campina mais da 

pétala pequena e a perna curta né. E a que deságua pra essas águas nossa aqui a 

campina Brejeira e a Pé-de-Ouro...então são duas sempre-viva diferente uma da 

outra. Então eu acho que como ela cresce mais ela tem a data que acho que chove 

mais pra tá produzindo. A pé-de-ouro valia mais. Hoje tá vendendo o mesmo tanto, 

mais antigamente ela tinha diferença. (Entrevistado 1, 2016) 

 

A roça, o cultivo, foi e ainda é base da vida da Mata dos Crioulos, todas as famílias 

possuem algum cultivo em seu quintal, perpetuando diversos saberes associados a essa 

atividade, que tem sido reduzida conforme por alguns entrevistados, caso que será esclarecido 

posteriormente 

O povo só roça aqueles lugar que foi roçado de anos a anos. Do bisavô pro avô, dos 

avô pros nossos pais e dos nossos pais pra nós, e isso nós quer passar pros nossos 

filhos. O lugar que foi roçado continua roçando e aonde que eles deixou que não pode 

mexer, ali tá até hoje. Então essas natureza bonita, esses mato bonito que tá ai é do 

tempo dos nossos bisavô que nos ensinou.  Então isso é uma tradição de família pra 

família, raiz de raiz. Então sabe o que certo é o que é errado. (Entrevistado 1, 2016) 

 

Aqui era tudo. Nós plantava...uns plantava muito inhame...mandioca...fazia farinha 

né…fazia goma. Fazia farinha no ralo né...na roda. Tinha um moinho mas era só aqui 

mesmo na Fazenda e aqui no Cardoso né, que tinha os moinho. E nos mais levava 

fora. Levava o milho pra moer no Itambé, outra hora aqui nas Aboboras (povoado de 

S.G. Rio preto), levava pro lado de Capivari. Então nos moía o milho a fora. Ai 

plantava aqui era de tudo, plantava inhame, batata, cenoura...que hoje ninguém 

planta mais. E tudo isso a gente vivia com isso daqui. Criava. Outros criava galinha 

pra levar pra vender. Outros criava porco. A vida aqui era assim.... Era muito bom. 

Ninguém comprava na cidade...levava era pra vende. Da cidade o pessoal só trazia 

de lá era arroz e sal. É o que nós precisava mais aqui...carne né…alguma coisa trazia 

de lá, mas no mais aqui criava tudo. E vivia do que produzia da terra né. 

(Entrevistado 2, 2016) 

 

A agricultura familiar, associada a caça e a coleta frutos nativos, como o jatobá, pequi, 

broto de samambaia, dentre outros, garante a segurança alimentar. Aguiar (2016 p.21) relatou 

que “a alimentação local tem base no cultivo familiar predominantemente de milho, feijão e 

mandioca, além das frutas típicas como a goiaba, manga, abacate e jatobá, cagaita e o famoso 

pequi”. Abaixo segue o registro de alguns cultivos da comunidade. 
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Figura 8. Cultivo de milho com laranja e cultivo de abacaxi com mandioca. 

 
Fonte: próprio autor, 2016. 

 

Figura 9. Quintais: horta, cultivo de banana, café e criação de galinhas. 

 
Fonte: Próprio autor, 2016. 

 

Figura 10. Quintal com cultivo diverso: cana, mandioca, bananeira, urucum, laranja, e outros. 

 
Fonte: Próprio autor, 2016. 

A proximidade com a criação (gado; cavalos, mulas; porcos; galinhas e perus) é um 

aspecto interessante da forma de viver da Mata dos Crioulos, em que a presença constante dos 
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animais no entorno ou, por vezes, no interior das moradias é algo corriqueiro - especialmente 

galinhas e cachorros -, compondo as paisagens domésticas juntamente com os cultivos e as 

hortas. 

 

Figura 11. Criação de animais: família com cavalos, criação de galinhas e perus. 

 
Fonte: próprio autor, 2016. 

 

A demonstração do conhecimento local sobre a natureza trouxe à tona a denúncia quanto 

à alteração do clima local. Relatos demonstram como eles percebem a redução da chuva e das 

águas do território. 

Aquilo tudo acabou...tá vendo essa fumaça [névoa]...essa fumaça baixava assim e 

ficava aqui 8, 9 dias sem ninguém ver a claridade do tempo. Era só neve [névoa]. E 

hoje acabou isso, ela não tá descendo aqui mais pra fazer o que fazia antes. Ai 

produzia mais planta porque aonde que a neve desce a garoa vem junto. Então porque 

na Chapada chove muito, aqui sol quente e lá tá chovendo, porque lá a neve fica o 

tempo todo baixada dentro das grotas tampando, então nesse neve é que tá chuva. 

Sem ela não tem chuva. Portanto que só chove quando ela vem, ai você tá vendo. Caiu 

a chuva agora. Eu tenho experiência dela. Quando ela vem descendo o morro a 

lubrina…a chuva esteia, ai ela abaixa...quando ela suspende a chuva cai. Então ela 

tem que tá...sem ela não tem chuva. Tem aquela chuva que passa correndo, aquela 

chuva grande, chuva de enxurrada. Então a molhadeira mesmo, que nós chama de 

fubazinho e a garoa, só vem através da neve, e é essa que cria planta. Antigamente 

tinha muito, hoje não tem mais. Nem sei pra onde que essas fumaça foi. Antigamente 

via muito essa fumaça, hoje a gente não vê ela mais. (Entrevistado 1, 2016) 

 

Tem duns 20 anos pra cá e tá só diminuído as águas, e cada dia mais. E duns 4 anos 

pra cá mais ainda. Nós tamo percebendo que as água tá indo embora mesmo. E você 

pode ver que ninguém tá plantando mais, ninguém tá roçando mais...uai...quem vive 

sem água? Porque você olha pra um lado, você olha pro outro e não tá vendo nada 

que tá prejudicando a água e as água secando. Tem cabeceira d’água aqui que eu te 

levo, posso te mostrar. Ninguém mexe, ninguém entra. Então pra onde que essas água 

tá indo? Ai tem nascente que nasce dentro de serra. Quem vai destruir serra? 

Ninguém. E as água já secou. Então pra onde que essas água tá indo? (Entrevistado 

2, 2016) 

 

Pode-se observar que a comunidade está integrada ao lugar que ela vive, além de 

compreender os ciclos da natureza e perceber suas alterações eles buscam compreender o que 
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influencia, e são afetados por diversos modos de apropriação da natureza. Em entrevista foi 

apresentado um argumento para redução das águas na comunidade que cabe ser destacado. 

E as águas acaba eu acho que não foi nós que fomos culpados não. Eu acho que isso 

mesmo pode ser os grandes. Porque os grandes chega lá com o dinheiro grande lá no 

meio ambiente e paga dinheiro ai, que eu já vi derrubar cabeceira d’água. Agora o 

pobre ele tem medo da cadeia. Ele não vai entrar nessa porque sabe que vai ser preso. 

Agora eles que tem dinheiro, eles chega e derruba. Ai as água vai diminuindo, eles o 

pessoal que mora na roça...não. É os grande, plantio de eucalipto. Ai na região de 

Diamantina pode ver. E ela prejudica bem lugar longe, pode ver, que nós aqui tamo 

em cima e os eucalipto tá por baixo.  Tá levando essas água tudo embora. E as pessoa 

tá achando que nós tamo aqui e que nós não tem experiência disso. Isso é do tempo 

dos mais velhos, ninguém gostava de eucalipto na nossa região nem por brincadeira, 

porque eles falava que eucalipto puxa muita água. Então aqui hoje tem plantio ai em 

volta de Diamantina aqui ó, Senador Mourão ai corta um plantio pra esse mundão 

abaixo ai. E nós tamo aonde? Na cabeceira do rio gente. Nós tamo aqui no alto. E 

nós aqui no alto, aqui na Chapada do Couto e a gente olha pra baixo você só vê 

plantio. Então tá vendo que esses eucalipto lá em baixo não tá puxando essas águas? 

Claro que tá. (Entrevistado 1, 2016) 

 

Ressaltamos que saberes e fazeres tradicionais se mantém vivos na rotina da 

comunidade, durante as visitas de campo foi observado o conhecimento do uso do esterco de 

boi no chão das casas, que auxilia na limpeza por impossibilitar o acumulo de poeira. O uso da 

argila branca, a tabatinga, para a pintura das casas, que envolve saberes desde a localização, a 

melhor época de coleta e os usos variados para argila. Os saberes das benzedeiras, o costume 

das simpatias e o uso de plantas para fins medicinais e estéticos ainda existem na Mata dos 

Crioulos. 

A construção de roda de boi para moer a cana para produção e rapadura, que apresenta 

um alto domínio de técnicas de construção, de conhecimento e domínio das madeiras da região.  

Comum também na comunidade a confecção de forno a lenha, feito de barro, e o saber/fazer 

farinha de mandioca, que abarca conhecimentos desde o cultivo, o processo de confecção – 

relar, tirar a goma e secar – aos necessários para fabricação dos instrumentos básicos para essa 

atividade. O ato de secar a carne na fumaça do fogão para garantir sua conservação, o tratamento 

e uso do couro de animais, são tradições mantidas na Mata dos Crioulos, demonstrada por 

alguns registros fotográficos. 
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Figura 12. Moinhos de cana. 

 
Fonte: próprio autor, 2016. 
 

 

Figura 13. Tratamento da carne e do couro. 

 
Fonte: prórpio autor, 2016. 
 

Figura 14. Galpão para produção de farinha e rapadura 

 
Fonte: prórpio autor, 2016. 
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Figura 15. Construções tradicionais: paiol de adobe e madeira, forno de barro. 

 

Fonte: próprio autor, 2016. 

 

Figura 16. Usos tradicionais do esterco e da tabatinga branca 

 
Fonte: próprio autor, 2016. 
nte 

 

Foi possível perceber a intimidade com a natureza desde as crianças aos adultos em 

aspectos corriqueiros do cotidiano local. Durante as entrevistas realizadas na comunidade, era 

comum a presença de crianças nas casas, curiosas com a presença do pesquisador e demandando 

atenção dos pais durante as entrevistas, surgiu a necessidade de envolvê-las no processo.  

Dessa forma, durante as duas entrevistas que essa situação aconteceu, ofereceram-se as 

crianças papel e lápis e convidadas a desenhar como veem sua comunidade e seus sonhos para 

o lugar (FIG. 17). 
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Figura 17. Desenhos: como veem/sonhos para sua comunidade? 

 
Fonte: desenhos das crianças da Mata dos Crioulos, acervo do autor, 2016. 

 

Os resultados demonstram que, mesmo com a grande influência de Diamantina e da 

urbanidade em geral, as crianças da Mata dos Crioulos entendem sua comunidade através da 

natureza, sendo amplamente expressa nos desenhos, não havendo representação de elementos 

urbanos e modernos. As crianças representaram muitas flores e animais, como o cavalo e os 

pássaros sempre presentes.  
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Durante as visitas de campo, mas principalmente na estadia de uma semana na casa de 

uma família do povoado do Algodoeiro, observou-se, e por vezes houve a participação, nas 

brincadeiras das crianças (FIG. 18), que mantém sua tradicionalidade, sem deixar de lado a 

criatividade e originalidade, pega-pega, esconde-esconde, subir em arvores, apostar corrida, 

pular corda, são recriadas de diferentes formas. 

Figura 18. Crianças brincando: subir em árvore, pular corda. 

 
Fonte: próprio autor, 2016. 

 

As brincadeiras e os afazeres diários se mesclam. As meninas brincam de cozinha 

ajudando a mãe fazer o almoço de verdade. Os meninos auxiliam o pai a cuidar dos animais 

enquanto imaginam ser grandes peões de rodeio. E nessa transmissão de saberes materiais as 

simbologias e mitos da relação com a natureza estão embutidos.   

A comunidade quilombola da Mata dos Crioulos possui apenas duas escolas municipais 

de nível infantil e fundamental, o Grupo Escolar do Algodoeiro e Escola Municipal de Covão, 

ambas fundadas na data da década de 1990. Antes disso as crianças e jovens da comunidade 

estudavam na casa de um morador, conforme relatos. 

Nós estudava na beira da casa do Sr. Geci...a escola tem poucos anos pra cá…uns 20 

anos. (Entrevistado 1, 2016). 

 

E nisso já tinha a Escola, antes dessa estrada, já tinha algumas professoras que vinha 

de longe pra tá dando a escola na beira da casa do moço que tinha aqui, e lá no 

Covão tinha uma de palha lá também. Uma casinha de barro, toda bonitinha, feita de 

barro e o povo estudava ali. Só que o que que o povo fazia, não existia professora, a 

professora vinha pra cá nem sei como que era, que isso eu nem sei conta como que 

elas vinha pra cá, só sei que não existia negócio de prefeitura no meio, não sei quem 

que pagava elas lá não. Só sei que elas tinha o salário delas e as famílias já levava 

merenda de casa, que não tinha esse negócio de cantineira, não tinha merenda, não 

tinha, não tinha nada, cada uma carregava o seu. Então foi assim que começou. Ai 

depois dessa estrada a prefeitura começou trabalhar mais aqui. Fez esse grupo de 

escola aqui, fez lá no Covão.na época que fez esse escola...esse grupo aqui no Covão, 

tinha mais de...em cada sala ali era uns 17,18 alunos, de gente. Era moça e rapaz a 

partir de 20 anos tudo estudaram na época, ai formaram a 4ª serie. (Entrevistado 1, 

2016) 
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As escolas funcionam com o modelo de educação multisseriada, em que em uma mesma 

sala são ministradas aulas para alunos de diferentes idades e séries, recorrentemente criticado 

pelas mães, já que esse formato, segundo elas, não garante a atenção necessária para o 

aprendizado dos alunos. Além disso, devido à distância da sede do município de Diamantina e 

às condições do trabalho não há permanência dos professores, ficando as escolas muitas vezes 

sem aula.  

 

Figura 19. Grupo Escolar do Algodoeiro 

 
Fonte: próprio autor, 2016. 

 

Figura 20. Grupo Escolar do Covão. 

 
Fonte: próprio autor, 2016. 

 

Souza (2014) comenta em seu estudo que no território quilombola Mata dos Crioulos, 

havia um número significativo de domicílios sem banheiro em 2000, chegando a algumas 

localidades, representar quase 100% do total de domicílios. Em 2010, houve um aumento no 

número de banheiros, porém, na região ainda permanece um cenário de domicílios sem 

banheiro com 82% do total das casas das localidades pertencentes a Diamantina e quase 50% 

das casas dos povoados do Serro. Observamos que em grande parte das casas que não possuem 

banheiro são construídos cômodos em madeira, no terreiro da casa, que é usado para o banho, 
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enquanto que as necessidades fisiológicas são feitas no mato. O acesso à água é feito através da 

captação direto de nascentes próximas e armazenada em caixa d’água. 

Figura 21. Captação de água e cômodo para banho de uma casa na comunidade. 

 
Fonte: próprio autor, 2016. 

 

Apresentado a origem dessa comunidade e suas características devemos destacar alguns 

fatos históricos relevantes para compreendermos o contexto atual. As grandes fazendas 

presentes no território da Mata e responsáveis pela sua origem sempre simbolizaram o poder e 

a dominação. Com o passar dos anos foram vendidas e abandonadas, com exceção da Fazenda 

Santa Cruz e Gavião, única que ainda existe. Os morados relatam que desconheciam os 

processos de venda Fazenda, assim sendo, alguns novos donos surgiam com intuito de controlar 

as terras.  

Dr. Manoel foi um dos mais conhecidos, chamado de capitão pelos moradores da Mata. 

Ele chegou na comunidade em meados da década de 1990 e foi responsável por grandes 

transformações no local. Foi ele quem fez parte da estrada para comunidade, visto como grande 

benefício, contudo o capitão manteve grandes ameaças de expulsar os posseiros de suas terras, 

e ao explorar o garimpo de forma mecânica causou grandes impactos ao ambiente. Seguinte a 
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chegada e atuações do capitão houve a implantação da APAE Águas Vertentes, esses dois 

momentos representam a origem do conflito atual. 

Daí a pouco chegou em tal de Sr. Manoel. O Sr. Manoel chegou aqui fazendo muita 

benfeitoria pra região. Pôs estrada aonde que a prefeitura não levou estrada ele 

levou. Levou na Chapada, levou ne vários lugar, esse Sr. Manoel. Esse Manoel falou 

que era dono da Fazenda, mas só que todos que chagava aqui como dono da fazenda 

só chegava pra tirar os morador. Não chegava um dono querendo ajudar os morador, 

só chegava falando de tirar os morador. Ai o povo já tava mais alerta e o Sindicato 

entrou aqui ajudando a comunidade, ensinando um pouco como que se viesse essa 

pessoas. Não conversava com essas pessoas. Ai dessa data do Sr. Manoel chegou 

também a APA, isso deve ter uns 23, 24 anos que esse homem chegou aqui. to dando 

uma data mais ou menos que quando eu lembro da minha irmã, que eu lembro mais 

ou menos quando minha irmã casou e tal, e ele já tava aqui. E nesse data desse ano 

que esse homem entrou aqui, esse tal de Sr. Manoel, querendo também tomar, e 

chegou até de desapropriar os morador daqui da região. Ai começou a data da 

mudança, esse homem começou desapropriar bastante gente na nossa região. Ai ele 

chegou e tiraram os garimpos bom. Os pontos bom, os povo contava pra ele onde que 

tinha garimpo, ele chegou e tacou motor e tirou esse trem tudo. Arrebentou a Mata 

dos Crioulos, esse homem, que diz que era dono. Regassou a Mata dos Crioulos. 

Quando ele pegou bastante diamante da Mata dos Crioulos esse homem sumiu, foi 

embora pra São Paulo, e deixou só gente trabalhando ai mandava só dinheiro pra 

pagar os funcionários. De resto ele passou a não pagar ninguém, e esse homem 

morreu. O homem morreu e ficou a mulher dele, ai a ela mulher pegou ficar com 

medo de ficar aqui. (Entrevistado 1, 2016) 

 

Cansados de não terem seus direitos garantidos, sempre sendo expulsos de suas terras, 

os moradores buscam auxilio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Diamantina que oferece 

consultoria jurídica aos agricultores, que começam a entender seus direitos enquanto posseiros. 

Foi um braço direito nosso aqui e o pessoal do Sindicato dos Trabalhador também 

deu nós muita força. Primeiro foi eles né. Deu nós muita força aqui. (Quais 

benefícios?) Eles tinham advogado, orientação. Ajudando fazendo reunião aqui na 

comunidade e mantém aqui sempre no lugar unido. Foi isso que o pessoal do 

sindicato ajudou, apoio nós muito aqui, ai eles reuniu com nós ai que ajudou a gente 

demais. (Entrevistado 2, 2016) 

 

Foi nesse mesmo período em que os moradores se organizam para fundar, no ano de 

2006, a Associação dos Agricultores Familiares de Bica d’Água, Covão, Algodoeiro e Regiões, 

com intuito de buscar assistência a produção familiar local. A associação se materializou como 

espaço de união e organização e forma de acesso a programas de governo e assistências 

técnicas. O terreno onde foi construída a sede da Associação foi doado por um morador, o 

material conseguido através do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a construção feita através 

do mutirão (FIG. 22). As reuniões acontecem todo segundo sábado do mês, todas as demandas 

locais, para além da agricultura, são discutidas e apresentadas nas reuniões, tendo o presidente 

um relevante papel de comunicador com Diamantina. A presidência e os cargos existentes têm 

um mandato de dois anos e são selecionados através de eleição pelos associados. 
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O nome já indica Associação dos Agricultores Familiares Bica D’agua, Covão, 

Algodoeiro e Região, que lá abrange os outros povoados. É o seguinte, eu como 

presidente da associação, é como mesmo diz lá no estatuto, eu tenho que procurar 

meios para que os associados possa sobreviver naquele lugar. A minha função lá é 

essa, meio pra que o povo viva lá. Eu mesmo já consegui pra associação um trator 

de pneu, alguns implementos agrícolas, como grade, espalhador de adubo e calcário, 

socador, isso ai eu já consegui tudo pra associação. Tô lutando pra ver seu eu consigo 

mais algumas coisas, tô tentando uma plantadeira de três linhas e uma carreta dessa 

de pneu, implemento pro trabalho com o trator. E lutando desesperadamente pra 

conseguir a luz pra lá. (Entrevistado 4, 2016) 

 

Figura 22. Reuniões da Associação dos Agricultores Familiares de Bica d’Água, Covão, Algodoeiro e 

Regiões. 

 
Fonte: próprio autor, 2016. 

 

Na década de 1990, com a criação das UCs sobrepostas a partes do território da Mata 

dos Crioulos, a comunidade ficou submetida às normas que restringem o uso do solo, e 

impossibilitam, por exemplo, a coleta de lenha e frutos, a caça, a criação de animais, entre 

outros. 

Houve ainda uma proposta de ampliação dos Parques Estaduais do Itambé e do Rio Preto 

(Vilhena at al, 2010), para que se unissem formando um corredor ecológico, o que iria sobrepor, 

quase totalmente, o território da Mata dos Crioulos, exigindo que os moradores fossem 

reassentados. Nesse contexto chega à comunidade um Professor da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri, que reconhecendo sua origem quilombola alerta a 

comunidade sobre seus diretos e os auxilia nessa busca. 

Ai quando o pessoal do Parque invadiro muito ai já chegou o Paraná, também foi um 

que ajudou a gente demais. Fomos pra Belo Horizonte. Fomo lá no INCRA. Teve o 

debate em São João (da Chapada) né! (Sobre o que?) modo os quilombo né. Ai que 

nós ficou sabendo que nossa a região era dos quilombo né, com o Paraná. 

(Entrevistado 2, 2016) 

 

Então o Paraná quando entrou aqui com o Antônio Carlos, do INCRA, mostrou pro 

Parque que nós tem o direto de sobreviver aqui, até nossas raízes acabar tudo aqui. 

Porque que eles descobriu que aqui é área de quilombo e nós tem o direto, nós é raiz 

daqui, então nós tem direto de ficar aqui enquanto nossas raízes quiser ficar aqui nós 

temos direto de ficar. (Entrevistado 1, 2016) 
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No ano de 2008 tem início então o processo discussão sobre a certificação de território 

quilombola da comunidade, junto à Fundação Palmares e busca pela regularização fundiária. 

Encabeçadas por esse professor da UFVJM diversas reuniões foram realizadas na comunidade 

informando sobre o processo de certificação quilombola e as características de um território 

quilombola, mesmo assim muitos moradores ainda compreendem muito bem em que resultará 

e o que mudará na comunidade após esse processo. 

Com objetivo de lutar pelos seus direitos e buscar novas formas de renda, juntamente 

com a Associação dos Agricultores Familiares de Algodoeiro, Bica d’Água, Covão e Região a 

comunidade se mobilizou para conseguir a certificação como comunidade quilombola pela 

Fundação Palmares, conquistado em 2010. 

Os entrevistados revelam que não há por toda comunidade a aceitação do 

reconhecimento quilombola, muito devido às dúvidas sobre as características legais de um 

território quilombola. Todavia eles compreendem que o reconhecimento quilombola garantirá 

a conquista de algo almejado há gerações na Mata dos Crioulos, o direito à terra, a estar nela e 

dela viver. 

A história do quilombo veio depois do Parque né. Eu inclusive que eu não 

queria…que eu comprei lá o terreno que eu moro hoje foi comprado, aqui embaixo 

né. Não moro lá na região que eu nasci mas. Moro aqui embaixo agora...ai eu não 

queria o quilombo mas antes o quilombo que o Parque. Que no quilombo a pessoa 

vive a vontade. Não vende nada, mas também tem ali pra usifruto né. Qualquer da 

família que quiser chegar e pode entrar e o Parque não pode. Assim que se for uma 

libertação...que se a gente tiver liberdade né…de garimpar igual a gente vivia 

antigamente, cuidar das nossas coisas que a gente cuidava. (Entrevistado 2, 2016) 

 

A comunidade foi reconhecida como Comunidade Quilombola da Mata dos Crioulos 

em dezembro de 2010. O relatório antropológico já foi elaborado e aprovado pela comunidade, 

contudo sem previsão de ser aprovado pelo CRD de sua publicação oficial. Assim sendo as 

informações desse relatório não estão disponíveis para consulta, e a continuação do processo 

de delimitação territorial e regularização fundiária dependem do poder público para se 

concretizar legalmente. 

Outro fator de fundamental importância é a existência de duas minerações de manganês 

de pequeno porte dentro do território da comunidade, localizadas nos povoados da Ponte do 

Acaba Mundo e do Cardoso sendo que a primeira encontra-se embargada. Destacamos que 

devido à reduzida amplitude da área explorada e as relações que estes empreendimentos 

construíram com a comunidade, sua presença no local tem sido visto como benefício. 

Ali tem uma mineradora ali que não tá lá assim essas coisas mais não pararam de 

mexer lá não. E também essa mineradora é que sempre nos ajudou, assim....nunca 

deu nada pra comunidade que tira aqui não, mas deu carona pro povo que tá indo e 



85 
 

volta pra Diamantina, até hoje eles dão carona pro pessoal aqui. Foi as pessoa que 

mais nos ajudaram aqui na época. Eles colocou esse estrada. (Entrevistado 1, 2016) 

 

A única firma que entrou na nossa região e que tá fazendo uns 40 anos que trouxe 

muito benefício pra nós aqui. É essa firma ai do tempo do Valdemar, a mineradora. 

Foi o único que trouxe muito benefício que ele fez a estrada, que ajudava o povo com 

carona. Se o caminhoneiro não desse carona pra carregar as coisas da pessoa ele 

mandava ele embora. Ele cagava a carga, era campina, tudo quanto é trem que a 

gente tivesse ele ajudava levar e sem reclame. Até hoje eles conservam essa estrada 

da ponte de Tião Eugenio pra lá. Hoje passou pra Sergio. Sergio que comanda essa 

área. E até hoje eles ainda dão benefício pro pessoal. Agora os outros só queria tirar. 

(Entrevistado 2, 2016) 

 

Atentamos que a positiva relação mantida entre a comunidade e a mineradora pode 

garantir sua manutenção nesse território, e quem sabe seu crescimento, em detrimento à 

conservação da natureza. Tal relação implica em um tema complexo e de extrema relevância 

que deve ser investigado, todavia não pôde ser aprofundado nesta pesquisa. 

Entendemos que essa aproximação pode ser prejudicial tanto para comunidade que se 

beneficia apenas de ações mínimas e pontuais de uma atividade que geralmente gera lucros 

expressivos, e que deveria receber uma contrapartida muito maior do que apenas caronas para 

permanecer nesse território. Prejudicial também á conservação ambiental, pois mesmo a 

pequena a mineração impacta a paisagem e a natureza. 

Destacamos então o papel fundamental dos órgãos ambientais inverterem essa situação, 

para que a parceria firmada seja entre a comunidade e a conservação da natureza e não entre 

comunidade e mineradoras, o que será atingido somente através da geração de benefícios dessa 

conservação para o local. 

4.3. UCs e sua territorialidade na Mata dos Crioulos 
Conforme apresentamos a comunidade quilombola Mata dos Crioulos está localizada 

no Alto Jequitinhonha, na região situada sobre a Serra do Espinhaço. Esta serra, também 

conhecida como cordilheira e cadeia, se inicia em Minas Gerais e penetra a Bahia até a divisa 

com o Piauí, constitui um grande divisor entre as bacias hidrográficas do centro-leste brasileiro 

e a do Rio São Francisco (COMIG e IGC/UFMG, 1997 apud MONTEIRO, 2011). Segundo 

Saadi (1995 apud MONTEIRO, 2011), a denominação “serra” esconde uma realidade 

fisiográfica que é mais bem definida pelo termo “planalto”. 

Sustentado no preservacionismo de sua biodiversidade a Serra do Espinhaço, foi 

reconhecida como área prioritária para a conservação de seus biomas. Neste sentido, cientistas 

e ONG ambientalistas, voltados a pesquisas de conservação da biodiversidade, com o apoio de 

órgãos ambientais governamentais, “agruparam informações decorrentes de estudos sobre a 
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Serra do Espinhaço e chegaram a afirmar a existência de mais de seis mil espécies em sua biota” 

(GONTIJO, 2008), e tem criado diversas UCs na região. Bulhões (2015 p. 242) observou 

consequência “nova dinâmica territorial que influencia diretamente o modo de uso da terra das 

comunidades tradicionais que vivem nesse território, o que tem ameaçado diversas 

comunidades e gerado uma série de conflitos socioterritoriais”. 

A presença e proximidade de um considerável número de UCs nessa região do 

Espinhaço embasou a proposta de criação de um Mosaico de Áreas Protegidas como forma de 

garantir a gestão integrada destas UCs. De acordo com Bulhões (2015 p. 244) os Mosaicos de 

Áreas Protegidas “tem o intuito de fomentar uma melhor gestão das Unidades de Conservação, 

a fim de buscar maior eficiência em relação aos recursos financeiros, participação social, com 

uma gestão integrada e participativa”. O SNUC prevê 

Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou 

não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou 

privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma 

integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, 

de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da 

sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional (BRASIL, 

2000). 

. 

Por ter sido o principal foco da análise sobre as iniciativas de proteção da natureza na 

região estudada, iniciaremos pela caracterização do Mosaico do Espinhaço (FIG. 23) e depois 

contextualizamos os Parques Estaduais do Rio Preto e do Pico do Itambé, a da APAE Águas 

Vertentes que implicam diretamente na relação da Mata dos Crioulos com a natureza. 

4.3.1. Mosaico de Áreas Protegidas do Espinhaço: Alto Jequitinhonha – 

Serra do Cabral 
Reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMM) o Mosaico de Áreas 

Protegidas: Alto Jequitinhonha – Serra do Cabral, através da Portaria nº- 444, de 26 de 

novembro de 2010, que denominaremos nesta pesquisa como Mosaico do Espinhaço. A região 

do Mosaico abrange, segundo Bulhões (2015 p. 244), 24 municípios e inclui, segundo seu artigo 

1º, as UCs. 

I - sob a gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 

ICMBio: 

a) Parque Nacional das Sempre Vivas; 

II - sob a gestão do Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais - IEF: 

a) Parque Estadual da Serra do Cabral; 

b) Parque Estadual do Biribiri; 

c) Parque Estadual do Rio Preto; 

d) Parque Estadual do Pico do Itambé; 

e) Parque Estadual da Serra Negra; 

f) Estação Ecológica Mata dos Ausentes; 

g) Área de Proteção Ambiental Água das Vertentes; 
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III - sob a gestão da Prefeitura Municipal de Felício dos Santos: 

a) Área de Proteção Ambiental Felício dos Santos; 

IV - sob a gestão da Prefeitura Municipal de Couto de Magalhães de Minas: 

a) Área de Proteção Ambiental Rio Manso. (BRASIL, 2010). 

 

Figura 23. Mapa abrangência do Mosaico do Espinhaço. 

 
Fonte: AZEVEDO at al, 2009. 

 

O Mosaico do Espinhaço, conforme indica a Portaria nº 444 de 2010 “contará com o 

apoio de um Conselho, com caráter consultivo, que atuará como instância de gestão integrada 

das unidades de conservação constantes do art. 1º desta Portaria” além de prever a participação 

de órgãos do governo e a sociedade civil organizada.  

Consideramos, portanto, que esse conselho se materializa como espaço de tomada de 

decisão referente a esse território e, portanto, de análise imprescindível para compreender os 

discursos dominantes que orientam o planejamento proposto, palco da manifestação de relações 

de poder, que não deve ser romantizado como garantia à efetiva participação social, conforme 

apontam Laschefski e Costa (2008 p.311) 

Podemos entender esses conselhos como novas formas de gestão do espaço, nas quais, 

pelo menos na teoria, há a possibilidade da defesa de modos de produção não-

capitalistas em espaços diferenciais, numa arena política formalizada e, assim, 

permitir uma certa relativização do Estado enquanto poder dominante na 

determinação de condicionantes da produção do espaço. Porém, abrem-se novos 

campos de jogos de poder, constituindo desafios teóricos a respeito da transformação 

dos problemas ambientais e sociais em interesses negociáveis, da representação desses 
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últimos, dos discursos e das estratégias dos atores envolvidos, das hierarquias criadas. 

As relações e alianças entre os atores resultam freqüentemente na superposição de 

posicionamentos, dificultando, assim, a identificação dos diversos discursos aos 

respectivos grupos de atores.  

  

A proposta de criação do Mosaico do Espinhaço teve início em 2007, segundo Azevedo 

(at al 2009 p.3), a partir do projeto “Espinhaço Sempre Vivo”, realizado pelo então Instituto 

Biotrópicos de Pesquisa em Vida Silvestre, em parceria com a Conservação Internacional e a 

Fundação Biodiversitas.  

com o objetivo geral de reunir as informações sobre o conhecimento da biodiversidade 

da Cadeia do Espinhaço, bem como suas ameaças e o seu status de conservação. Uma 

das etapas do projeto consistiu na realização de um workshop que reuniu cerca de 50 

pesquisadores de várias áreas do conhecimento biológico que atuavam no Espinhaço 

mineiro e baiano, e em todos os biomas que abrangem a Cadeia do Espinhaço.  

 

Ao final desse projeto constatou-se, de acordo com Azevedo (at al 2009 p.3), que as 

“regiões do Alto Jequitinhonha e Serra do Cabral apresentaram expressiva importância para 

esse sistema”, embasando a iniciativa da criação do Mosaico que “aumentaria a capacidade de 

efetivação das metas propostas para a conservação da região”. O processo de criação, relatado 

na publicação de Azevedo (2009), e a gestão do conselho vem sendo “coordenado pelo Instituto 

Biotrópicos, organização não governamental de cunho científico e conservacionista, em 

parceria com o Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais (IEF), e o apoio da Conservação 

Internacional Brasil e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

(ICMBio)”. 

Azevedo (at al 2009 p.5) relata que foram realizadas 4 oficinas participativas 

preliminares que orientaram a proposta planejamento estratégico do Mosaico. Para primeira 

oficina foram convidadas 43 instituições havendo a presença de 39. 

Naquela ocasião, foi definida a área de abrangência do Mosaico (910.000 hectares), 

englobando as UC’s situadas na porção alta do vale do rio Jequitinhonha e Serra do 

Cabral, bem como suas zonas de entorno ou amortecimento, distribuições na 

paisagem, proximidade geográfica e afinidades. (AZEVEDO at al, 2009 p.5) 

 

Observamos na publicação de Azevedo (at al, 2009 p.5) que dentre instituições 

convidadas prevalecerem as prefeituras, os órgãos ambientais e governamentais e UCs 

diretamente envolvidos. Foram convidadas também universidades e duas empresas de 

mineração sendo que representantes sociedade civil organizada foram apenas a Associação dos 

Municípios do Alto Jequitinhonha (AMAJE), o Projeto Caminhando Juntos (PROCAJ), o 

Instituto Milho Verde e a Associação Montanhas do Espinhaço. Destacamos ainda que o 

convite não foi feito a nenhuma associação de comunidades tradicionais, de agricultores rurais, 
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de extrativistas, dentre outras existentes na região, excluindo uma grande parcela da sociedade 

diretamente envolvida na área de interesse do mosaico. 

A segunda oficina foi realizada em julho de 2008 e teve como objetivo  

listar e analisar as organizações governamentais e não governamentais, empresas e 

instituições de pesquisa e de ensino, entre outras, que atuavam na região do Mosaico, 

e assim contribuir para a seleção, de forma criteriosa e participativa, dos integrantes 

dos eventos de planejamento da gestão do mesmo, bem como a identificação dos 

atores que possivelmente integrariam seu Conselho Consultivo. (AZEVEDO at al, 

2009 p.6) 

 

Atentamos que as comunidades tradicionais não foram convidadas, impossibilitando sua 

participação nesta etapa, tampouco foram identificadas suas associações para integrarem o 

planejamento estratégico proposto. 

A terceira e a quarta oficina objetivaram a realização do planejamento estratégico do 

Mosaico. Observamos na publicação de Azevedo (at al, 2009) que o envolvimento com as 

comunidades tradicionais mesmo sendo colocado como importante durante todo processo de 

criação do Mosaico, não foi aplicado, inexistindo a participação da população local, 

principalmente das rurais e tradicionais. 

Reconhecemos a importância de algumas colocações feitas nessas oficinas. Sobre a 

mineração na área de abrangência do Mosaico, por exemplo, são distintas pelo seu porte, 

entendendo que as grandes minerações são responsáveis por expressiva degradação ambiental, 

enquanto as  

de pequeno porte: em toda região, lavra de cristal, diamante, ouro e areia, inclusive 

dentro de diversas UC’s de proteção integral (S. Negra, Biribiri e S. Vivas). Atinge 

todos os tipos de ambientes. Alto impacto ambiental e também social. Em alguns 

casos está ligada a sobrevivência da comunidade e, em muitas vezes, a ilegalidade. 

(AZEVEDO at al, 2009) 

 

Sobre o extrativismo vegetal foi considerado a possibilidade de buscar formas para o 

manejo adequado pelas populações locais, conforme demonstra a publicação de Azevedo (at 

al, 2009 p. 19). 

Sempre-vivas, flores, orquídeas, bromélias, sementes, troncos, cascas, barba de pau e 

etc.. As espécies estão presentes sempre nas cristas das serras. A ameaça é geral, 

atingindo principalmente as UC’s S. Cabral, S. Negra, Itambé, Sempre Vivas, a região 

de entorno do Biribiri e toda a extensão entre Rio Preto e Itambé. Especificamente na 

S. Cabral, foi apontado como alto. O prazo de permanência do dano varia entre os 

locais e as espécies exploradas. Pode ser também uma oportunidade de conservação 

se adequadamente manejada. 

 

Atentamos que as comunidades rurais foram consideradas como alvo de conservação, 

gerado pelo planejamento estratégico, juntamente com os remanescentes de vegetação nativa, 
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as Áreas de Preservação Permanente e recursos hídricos, os sítios arqueológicos e históricos e 

as Sempre vivas (AZEVEDO at al, 2009 p. 20). Sendo destinada a esta última a proposta de 

regulamentação da atividade extrativista, que quando efetivada garantirá a legalidade e melhor 

remuneração às comunidades que exercem essa atividade. Identificamos que esse processo de 

regulamentação deve garantir a participação das populações diretamente envolvidas e se 

apresenta como importante tema de pesquisa. 

Consideramos que o processo de criação do Mosaico do Espinhaço não omitiu a 

relevância da participação das comunidades locais em sua gestão integrada, contudo não 

conseguiu efetiva-la, mantendo a constante ineficiência da inclusão social nos processos de 

conservação da natureza. O conselho do Mosaico, instituído no ano de 2013, alcançou a 

primeira participação comunitária no ano de 2015 com a representação da Associação dos 

Artesãos de Sempre-vivas, da comunidade de Galheiros. Tendo ainda, para conquistar a 

inclusão social e um processo participativo real, garantir acesso ao conselho a um maior número 

de associações e organizações que representem as comunidades inseridas no Mosaico. 

4.3.2. Parque Estadual do Pico do Itambé - PEPI 
Criado em 21 de janeiro de 1998, através do Decreto nº 39.398/1998, o Parque Estadual 

do Pico do Itambé (PEPI) “visa proteger as riquezas naturais em seu domínio, como cachoeiras, 

cursos d'água e vegetação única. A exploração sustentável do ecoturismo e a realização de 

pesquisas científicas se enquadram nos objetivos desta Unidade de Conservação” (MINAS 

GERAIS, 1998). 

Com o objetivo de preservar as riquezas naturais o Parque Estadual do Pico do Itambé 

se enquadra na categoria de Unidade de Proteção Integral. Nesta categoria está assegurada a 

proteção integral dos recursos hídricos e minerais, da fauna e da flora, sendo permitida a 

exploração do turismo sustentável e a pesquisa científica.  

A área protegida pelo decreto abrange 4.696 ha em três municípios. Segundo Bulhões 

(2013) a maior área de abrangência, a portaria principal, e a sede administrativa do PEPI estão 

no município de Santo Antônio do Itambé, incentivando o turismo principalmente para essa 

região em detrimento de outras. 

A iniciativa de criação do PEPI partiu do então prefeito de Santo Antônio do Itambé, 

Antônio Augusto Gonçalves Neto e por isso, inicialmente, o projeto possuiu apoio dos 

moradores da cidade, contudo as comunidades tradicionais e rurais do entorno dessa área pouco 

foram alertadas do processo ficando à margem de qualquer tomada de decisão.  
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Foi ele quem mobilizou as prefeituras de Serra Azul de Minas e Serro para aderirem à 

ideia, mas manteve as principais infraestruturas do PEPI para o seu município, facilitando a 

visibilidade turística à cidade de Santo Antônio do Itambé, com a instalação da sede e da 

portaria principal do parque no município. 

O prefeito conquistou a cidade de Santo Antônio do Itambé com a promessa da indução 

do turismo como alternativa de renda e de resolução rápida das questões fundiárias para 

legalização das terras do PEPI. E deve-se considerar que a iniciativa teve cunho governamental 

muito voltado para o recolhimento e repasses de recursos. Contudo, não foi necessário muito 

tempo para que as consequências do PEPI atingissem os moradores da área do PEPI e do seu 

entorno, incluindo a comunidade Mata dos Crioulos mais negativa do que positivamente.  

Sua criação levou para o território a efetivação da legislação e fiscalização ambiental o 

que representou, praticamente, a extinção de suas principais atividades econômicas. Segundo 

Bulhões (2013) a exploração de mata nativa para produção e venda de carvão e extração de 

areia, principal suporte para a construção do município, foram diretamente afetadas. As 

atividades da comunidade, principalmente do povoado de Bica d’Água, como extração de 

lenha, a caça, o garimpo, a criação de animais também sofreu repressões com a criação do PEPI. 

Foi observada, na pesquisa de Bulhões (2013), a ineficiência na participação dos 

membros da Mata dos Crioulos no principal meio participativo para o planejamento e gestão 

do PEPI, que é o seu conselho consultivo, o que permitiria formas de aproximação da 

comunidade com as decisões de planejamento do mesmo.  

Contudo, cabe ressaltar, que a gestora desta UC, tem buscado, através do turismo e da 

educação ambiental, aproximar os interesses da UC aos das comunidades circundantes. 

Informamos, também, que o limite nordeste do PEPI faz fronteira com o território da Mata dos 

Crioulos, mais precisamente com o povoado da Bica d’Água, apesar disso não identificamos 

conflitos de interesse territorial com esta UC, mas o conflito de interesses de uso dos recursos 

naturais é latente.  

4.3.3. Parque Estadual do Rio Preto – PERP 
Em de junho de 1994, foi publicado o Decreto nº 35.611 que criou oficialmente o PERP, 

originalmente com 10.755 hectares, que se situa no município de São Gonçalo do Rio Preto, 

com objetivo de proteger as nascentes do rio Preto, e surgiu a partir de iniciativas de proteção 

do rio Preto. 

Segundo Morais (2014 p. 125), houve o apoio de grande parte da população do 

município de São Gonçalo do Rio Preto quanto a categoria de proteção proposta, contudo não 
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houve participação e consulta da comunidade estudada, conforme comentou o gerente da UC 

em entrevista. 

O parque foi criado em noventa e quatro, esse processo começou, esse movimento 

contra o garimpo no rio Preto começou em 1988. Da comunidade de Rio Preto 

interesse total, porque lá teve uma consulta no município com a comunidade lá, com 

movimentos sociais, com abaixo-assinado contra o garimpo e tudo. Agora 

comunidade do Covão, por exemplo, desse movimento que teve quando a criação do 

parque não aconteceu. Porque Covão, eu falo com você a verdade, eu só vim conhecer 

Covão depois do parque criado. Depois do parque criado, você tá entendendo, não 

conhecia Covão não. (Entrevistado PERP) 

 

Em 2005, com o Decreto nº 44.175, de 20 de dezembro, a área do Parque foi 

devidamente demarcada e ampliada para 12184 ha. A partir desse ano os limites do parque 

foram fechados e o uso de parte da região da Chapada do Couto, pertencente à comunidade 

Mata dos Crioulos, local de extrema relevância não só como local de moradia, mas 

principalmente, de manutenção da vida local através do uso e extração de recursos naturais foi 

devidamente proibido, desencadeando sérios conflitos entre essa UC e a Comunidade.  

Notamos também que o plano de manejo do PERP, com exceção das colocações quanto 

aos impactos causados, silenciou e por vezes omitiu a presença da comunidade da Mata dos 

Crioulos, e seus povoados no entorno da UC. Esse documento indica que as comunidades 

localizadas no entorno do Parque, consideradas no plano de manejo “são as seguintes, por 

município: Felício dos Santos: Loronha, Canela, Cotó e Cabeças; São Gonçalo do Rio Preto: 

Santo Antônio e Alecrim; e Couto de Magalhães de Minas: Fazenda Abóboras, Amendoim e 

Água Espalhada” (STCP, 2004b p. 2.65). 
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Figura 24. Delimitação da zona de Amortecimento do Parque Estadual do Rio Preto segundo STCP 

(2004c) que inclui as sedes municipais de Diamantina, Couto de Magalhães de Minas e Felício dos 

Santos e comunidades do entorno da UC. 

 
Fonte: MORAIS, 2014 p. 123. 

 

Entendemos que a desconsideração à Mata dos Crioulos ocasionou na omissão e 

exclusão dessa comunidade acentuando os conflitos com a UC. Morais (2014 p. 131) observou 

que “os maiores problemas de uso e regulamentação da área do PERP ocorreram na sua porção 

sul, na região da Chapada do Couto, devido falta de documentação fundiária e pelo uso 

tradicional das ‘terras de bolo’”. 

O plano de manejo do PERP indica o uso da Chapada do Couto dentre os principais 

problemas ambientais decorrentes do uso do solo na região do  

Na região da Chapada do Couto e do Covão, área do entorno sul do PERPRETO, 

verifica-se uma extensa paisagem bastante alterada decorrente da atividade de criação 

de gado ali desenvolvida. Com pastoreio continuado por muitos anos e sem as medidas 

de conservação, a degradação dos solos começou a ocorrer desde a perda dos 

horizontes superficiais férteis até culminar em ravinamentos e voçorocamentos como 

as flagradas na região. (STCP, 2004b p. 2.42) 

 

Atentamos, também, que a comunidade da Mata dos Crioulos não possui cadeira no 

conselho de unidade, o que afasta a possibilidade de diálogo entre esses atores. Sobre esse fato 

o gestor da UC citou. 
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Não tem cadeira no conselho. Por que as vezes é uma dificuldade de participar do 

conselho. Vou falar com você, o trem mais difícil é você montar um conselho e 

funcionar. Você convida, vou falar com você a verdade, o conselho nosso começou 

com não sei quantos membros, hoje já reduziu pra dois terços, hoje já vai reduzir pra 

um terço, porque todo conselho é difícil. (Entrevistado PERP) 

 

Se quiserem ter a participação ajuda a gente demais, porque eu acho que tem que ter. 

Por exemplo, tem associações pro lado de Felício dos Santos é que participa muito 

mais e faz questão de vim, tem outras que você pode mandar o carro na porta, dar 

lanche, fazer tudo e o cara não vai na reunião nem se for pra marcar presença, você 

tá entendendo?  (Entrevistado PERP) 

 

Contudo ponderamos que os impactos gerados pelos usos da comunidade na Chapada 

do Couto são de baixo impacto, e que a existe a possibilidade de controle dos impactos através 

de um diálogo e consensos entre os envolvidos. Estas consideram serão aprofundadas no 

capitulo 3. 

4.3.4. Área de Proteção Ambiental Estadual das Águas Vertentes - 

APAEAV 
A Área de Proteção Ambiental é conceituada pelo SNUC como 

uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de 

atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a 

qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos 

básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. (BRASIL, 2000) 

 

Souza (2014 p.17) relata que a 

APA é uma categoria de unidade de conservação - UC instituída no Brasil, em 1981, 

e posteriormente regulamentada pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza - SNUC, por meio da Lei Federal nº 9.985 de 2000, sendo, a partir de 

então, uma das categorias do grupo de Uso Sustentável. Essa categoria busca 

compatibilizar as atividades antrópicas com a conservação e preservação do ambiente 

natural. 

 

Essa categoria de UC, segundo Souza (2014) prevê a elaboração de dois documentos 

que orientem sua gestão e que auxiliem no monitoramento e ordenamento territorial, que são o 

zoneamento e o Plano de Manejo. A autora ainda indica que a gestão das UCs de proteção 

integral acontece em detrimento das APAs observando que com a “marginalização histórica 

das APAs ainda não é possível observar a eficiência nas regras que se estabeleceram para sua 

gestão” (SOUZA, 2014 p. 17). 

A APAEAV foi criada a partir do Decreto de criação nº 39.399 de 21 de janeiro de 1998. 

Com uma área de 76.310 hectares, segundo decreto, o perímetro da APA foi definido levando-

se em consideração um entorno de cerca de 10 quilômetros do Parque Estadual do Pico do 
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Itambé, distribuídos em sete municípios: Couto de Magalhães de Minas, Diamantina, Felício 

dos Santos, Rio Vermelho, Santo Antônio do Itambé, Serra Azul de Minas e Serro. 

Figura 25. Representação 2D da APAEAV. 

 
Fonte: SOUZA, 2014 p. 

 

Segundo Souza (2014) a APAEAV “não possui Plano de Manejo, tampouco um 

zoneamento, o que configura uma busca diária da equipe da UC pelo reconhecimento da área, 

sendo para tanto, sacrificadas outras ações essenciais ao seu gerenciamento”. 

Conforme conversas informais com o monitor ambiental da unidade, durante atividades 

do GT de Turismo, foi informado que o conselho consultivo da APA conta com uma cadeira 

para associação ou representante da Mata dos Crioulos, contudo, devido à dificuldade de 

deslocamento dos comunitários impossibilita sua participação efetiva neste conselho.   

Diante da baixa efetividade da gestão dessa UC e ao não envolvimento da comunidade 

na gestão da APA, e em grande parte por desconhecimento das leis ambientais, os conflitos 

gerados entre eles são menos impactantes do que os influenciados pelos parques. 

E tem essa APA também né...que é outra coisa que não é boa aqui no nosso lugar...em 

canto nenhum né. Mas todo caso a APA aqui não mexe com ninguém. Ela olha só 

área de fogo né…mode fogo no mato. Ela ajuda só isso. Mas ela não prejudica roçar, 

nunca veio aqui proibir ninguém. É o Parque é que é difícil. Não sei se eles dois é 

tudo unido e um que faz uma parte de uma coisa e outro faz outra. (Entrevistado 2, 

2016) 

 



96 
 

CAPÍTULO 5. ANALISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS E RESULTADOS DA 

PESQUISA 
 

Nesse capitulo serão apresentados as análises e resultados sobre a questão pesquisada 

divididos em três partes, sendo a primeira resultado da participação nas reuniões e ações do 

conselho do mosaico. A segunda parte compreende a aplicação da análise FOFA e seus 

resultados e na terceira parte a discussão sobre as implicações da relação da comunidade 

quilombola com as Unidades de Conservação. 

Os dois mapas elaborados com a área de uso da comunidade Mata dos Crioulos (FIG. 1 

e 2), caracterizam parte dos resultados gerados pelas entrevistas realizadas nesta pesquisa.  Com 

base na percepção e relatos dos entrevistados e de conversas informais com comunitários 

desenvolvemos os mapas com a finalidade de localizar a área percebida como de uso da 

comunidade, atentando que o esboço não representa o território reivindicado legalmente. 

5.1.  Reuniões e ações do conselho do Mosaico do Espinhaço 
Para compreender qual o posicionamento dos gestores das UCs sobre o conflito do uso 

do território pela comunidade e sua forma de resolução do mesmo foi proposto o 

acompanhamento das reuniões do Conselho do Mosaico do Espinhaço, pois é neste momento 

em que se reúnem os gestores da UCs que competem essa pesquisa. 

Os gestores da APAEAV, do PEPI e do PERP tem cadeira no conselho e participação 

ativa nas reuniões. Como esse encontro tem objetivo de buscar a gestão integrada dessas UCs, 

a questão fundiária e os conflitos com comunidades são temas recorrentes nas reuniões, 

momento em que é possível observar a opinião de cada gestor e sua atuação para resolução dos 

problemas. Além dessa participação, analisamos as atas e relatórios das reuniões do conselho e 

do Grupo de Trabalho de Turismo (GT Turismo) do Mosaico do Espinhaço, ver ANEXOS A, 

B, C e D.  

No dia 09 de junho de 2014 ocorreu a primeira participação na reunião do conselho do 

Mosaico. A reunião aconteceu no Mercado Velho na cidade de Diamantina com duração das 

9h ao meio dia e das 14 às 17 horas. Destaca-se que essa reunião ocorreu poucos dias após uma 

audiência pública, ocorrida também em Diamantina, que teve como tema o pedido de 

reconhecimento das comunidades tradicionais do Norte de Minas e o direito de preservarem 

seu modo de vida.  

A reivindicação foi feita em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), no dia 26 de maio de 2014, e foi solicitada 
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pelo presidente da comissão, deputado Durval Ângelo (Partido dos Trabalhadores). Nessa 

reunião debateram-se propostas para que as comunidades tradicionais da região permaneçam 

exercendo suas atividades no Parque Nacional das Sempre-Vivas e denúncias dos moradores 

de outras comunidades, como da Comunidade Quilombola Mata dos Crioulos. 

Essa audiência pública levou o conselho do Mosaico do Espinhaço sugerir a inclusão de 

um tópico para previr a possibilidade de realização de uma reunião com o Prof. Claudenir 

Fávero (UFVJM) e colaboradores, que estavam presentes na audiência pública e que atuam em 

defesa das comunidades tradicionais da região, com o propósito de se discutir situações 

conflituosas que estão ocorrendo em comunidades situadas no entorno das Unidades de 

Conservação da região, visando alinhamentos e proposições.  

Segundo a ata da reunião ordinária do conselho do Mosaico do Espinhaço, de 09 de 

junho de 2014 (ANEXO A - ATA 1ª reunião ordinária do Conselho Consultivo do Mosaico 

Espinhaço de 9 de junho de 2014) “a plenária entendeu a relevância do tema, mas, sinalizou 

que deveria ser discutido em ocasião própria. Para tanto, houve a sugestão de que o tema fosse 

tratado em reunião extraordinária com data proposta para 18 de agosto de 2014”. 

Contudo esse encaminhamento não se fez prioritário, conforme esclarece a ata da 

reunião ordinária do conselho do Mosaico do Espinhaço de 28 de novembro de 2014 (ANEXO 

B: ATA 2ª reunião ordinária do Conselho Consultivo do Mosaico Espinhaço de 28 de novembro 

de 2014). O secretário executivo do Mosaico do Espinhaço e moderador das reuniões do 

conselho 

esclareceu que a proposta de realização da reunião com o professor Claudenir 

(UFVJM), não havia ocorrido devido à dificuldade encontrada para buscar o melhor 

formato para o encontro, e pelo fato da Presidência e Secretaria Executiva do Mosaico 

terem entendido que o assunto deveria ser tratado e discutido em momento mais 

oportuno. 

 

Sendo assim constata-se que a secretaria executiva do conselho se fez motivada a 

discutir o tema, diante da pressão exercida pela audiência pública ocorrida. Passado esse 

contexto a falta de diálogo com os sujeitos atuantes na defesa das comunidades tradicionais se 

manteve e que até então um “momento mais oportuno” ainda não ocorreu em nível do Mosaico. 

De outro lado, foi observada a preocupação do gestor do PEPI quanto aos impasses 

frente às comunidades envolventes dessa UC. Esse gestor “sugeriu que as instituições IMA e 

EMATER participem assiduamente do conselho, uma vez que, estas possuem grande 

penetração nas comunidades e, portanto, poderiam contribuir mais efetivamente para ações do 

Mosaico” (ATA reunião extraordinária do conselho do Mosaico do Espinhaço, de 09 de junho 

de 2014). 
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Foi também sugerida pelo gestor do PEPI a atuação do GT Turismo na comunidade da 

Mata dos Crioulos para estruturação turística da comunidade como forma de concretizar a 

proposta de efetivação da Travessia dos Parques e Vilarejos e aproximar a unidade da 

comunidade. Identificou-se, portanto, que o acompanhamento da atuação desse GT como 

imprescindível para responder as perguntas dessa pesquisa. 

A travessia dos Parques e Vilarejos é uma proposta de roteiro de ecoturismo para o 

Mosaico de Unidades de Conservação do Espinhaço Serra do Cabral, sugerida pelo 

empreendedor do receptivo turístico Serra Sertão. De acordo com Bulhões (2015) a travessia 

dos Parques e Vilarejos possui aproximadamente 200 km (FIG. 26) e resgatou antigas rotas 

utilizadas por tropeiros no período colonial da extração de ouro e diamantes na região. A 

travessia permite, além da possibilidade de aproximação e de maior conhecimento da natureza 

da região, conhecer parte da história e da cultura nacional, que tem origem nessa região. Na 

travessia,  

dentre as comunidades envolvidas destacamos as que detêm fortes características 

rurais como Mendanha, Abóboras, Capivari, Pinheiro e São João da Chapada. A 

travessia passa, também, pela comunidade quilombola Mata dos Crioulos, mas 

especificamente nos povoados de Covão e Bica d’Água, e nas comunidades 

quilombolas de Macacos e Quartel do Indaiá. (BULHÕES, 2015 p. 247) 

 

Figura 26. Mapa da Travessia dos Parques e Vilarejos. 

 
Fonte: Mapa elaborado e cedido por Felipe Ribeiro, 2013. 

 

Dessa forma, houve a participação da pesquisadora na reunião do GT de Turismo, 

realizada no dia 28 de julho de 2014 na sede do Instituto Biotrópicos. Nesta reunião estiveram 

presentes a gestora do PEPI, uma representante do Biotrópicos e a coordenadora do GT, e foram 
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definidas duas ações prioritárias do GT. A primeira, com perspectivas em longo prazo, é a 

proposta de padronização da coleta de dados sobre os visitantes das UCs do Mosaico, com 

objetivo de gerar um banco de dados sobre as UCs e seus visitantes.  

O segundo projeto (ANEXO D – Projeto 2 GT de Turismo), de atuação imediata e que 

melhor compete ao interesse desta pesquisa, refere-se a implantação de um projeto piloto de 

capacitação para o turismo de Base Comunitária na comunidade Mata dos Crioulos, como um 

primeiro passo para a consolidação do produto turístico Travessia de Parques e Vilarejos do 

Mosaico do Espinhaço. 

Diante da amplitude desse projeto foi indicado a realização, no dia 28 de agosto de 2014, 

de outra reunião do GT, em que foi discutido a necessidade da realização de um diagnóstico na 

comunidade para ver a aceitação do projeto e o levantamento das informações sobre as famílias 

interessas em trabalhar com turismo, quais os cursos de capacitação prioritários para a Mata 

dos Crioulos e a proposição de uma reunião com a comunidade.  

Assim, o GT de Turismo realizou nos dias 15 e 16 de setembro de 2014, uma ida a 

campo para realização desse diagnóstico. Neste momento foram entrevistadas 5 famílias, que 

se demonstraram interessadas no projeto. Foi indicada a elas a marcação de uma reunião aberta 

a comunidade, já que não foi possível conversar com muitas famílias, para apresentar o projeto 

de capacitação em turismo para efetivação da Travessia dos Parques e Vilarejos. 

No dia 12 de novembro de 2014 houve uma nova reunião do GT de turismo para 

definição de temas prioritários para os cursos que esse grupo gostaria que ocorresse na Mata 

dos Crioulos, sendo eles: capacitação em turismo, agricultura ecológica/agroecologia e 

construção de banheiros e fossas. Ficou definido o estabelecimento de uma parceria com o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), EMATER e outras iniciativas para sanar 

a demanda desses cursos. 

Foi, também, pré-agendado, no dia 31 de janeiro de 2015, a realização de um encontro 

com os moradores da Mata dos Crioulos para explicar as ações do GT no local, para diagnosticar 

o interesse local em desenvolver a atividade turística e das UCs. 

Observa-se que, por que sejam positivas as ações GT de Turismo na Mata dos Crioulos, 

a questão Quilombola não é devidamente valorizada diante do discurso do turismo étnico e de 

base comunitária. O GT não tem se preocupado em discutir junto à comunidade sobre sua 

identidade negra, tão pouco percebeu quanto essa identidade pode fortalecer e valorizar o 

turismo na comunidade. O turismo pode contribuir para a descaracterização cultural e social 
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dos quilombolas, por isso, o turismo deve ser feito em uma forma adequada para que os 

quilombolas no seu contexto cultural e socioambiental sejam fortalecidos 

No mesmo mês, em 28 de novembro de 2014, foi realizada a participação da 

pesquisadora na segunda reunião do Conselho Consultivo do Mosaico do Espinhaço, realizada 

na Associação Comercial de Diamantina. Nessa reunião foram apresentados avanços e 

diretrizes de planejamento do Mosaico, destacando os resultados dos Grupos de Trabalhos (GT) 

focados no Turismo, Educação Ambiental e Comunicação. Na ocasião também ocorreu a 

renovação de mandatos e incorporação de novos atores que atuarão no Conselho no biênio 

2015-2016. 

Foi exposto, ainda nessa reunião, pelo gerente de áreas protegidas da regional alto 

Jequitinhonha do IEF 

que a comunidade Mata dos Crioulos está passando pela etapa de aprovação dos 

laudos antropológicos feitos pelo INCRA, estudos estes que definirão a abrangência 

do território quilombola o qual ao que parece irá abranger parte da região da Chapada 

do Couto e possivelmente parte do Parque do Rio Preto. Neste sentido resta ao 

Mosaico aguardar a publicação definitiva dos estudos do INCRA e se manifestar 

posteriormente a isto caso tal ação se mostre necessária. A representante do ICMBio 

informou que a comunidade de Vargem do Inhaí também está passando pelo mesmo 

processo e irá sobrepor o Parque Nacional das Sempre-Vivas (ATA da reunião 

ordinária do conselho consultivo do Mosaico do Espinhaço de 28 de novembro de 

2014). 

 

Quanto à observação do conselho consultivo do Mosaico do Espinhaço, constata-se que 

a preocupação para resolução dos conflitos com a comunidade Mata dos Crioulos existe, 

contudo permanece apenas no plano do discurso, não havendo interesse em aproximação com 

a temática quilombola tampouco ações para buscar solucionar problemas. Durante as reuniões 

atenta-se a omissão quase total do termo quilombola, o silênciamento do discurso dos agentes 

atuantes na defesa das comunidades tradicionais da região e do processo de demarcação do 

território nesse.  

A fala acima demonstra que mesmo cientes da sobreposição territorial não há, por parte 

desses agentes, interesse em se envolver com o processo de demarcação do território da 

comunidade quilombola Mata dos Crioulos tampouco com a busca de realizar um diálogo para 

buscar um objeto comum de conservação da Chapada do Couto que respeite a realidade local.  

Compreende-se que a omissão de qualquer manifestação a esse respeito demonstra um 

afastamento e silênciamento desse processo. O posicionamento desse conselho deveria ser 

quanto ao apoio ao processo de demarcação do território e de exigência de rapidez do mesmo, 

frente às instituições envolvidas. Essa proposta se faz de suma importância, já que a demarcação 

desse território é um impasse a própria gestão do Mosaico. 
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Ressalta-se, também, que as reuniões do conselho são abertas ao público, porem sua 

divulgação à comunidade em geral é feita somente através de redes sociais, meio que não atinge 

os moradores de grande parte das comunidades do Mosaico do Espinhaço, incluindo a Mata 

dos Crioulos, um dos fatores que justifica em nenhuma das reuniões ter havido participação 

desses. Há, portanto, necessidade de reflexão sobre os procedimentos nas reuniões e a sua 

condução.  

No dia 28 de janeiro de 2015 o GT de turismo de reuniu para preparar a reunião com a 

comunidade quilombola Mata dos Crioulos. A data de realização desse encontro foi 

determinada para 28 de março e os cursos de capacitação definidos, sendo eles: palestra sobre 

turismo de base comunitária a ser realizada nesta primeira reunião com a comunidade; um curso 

e manipulação de alimentos e higiene a ser ministrado por uma técnica da EMATER e um curso 

de construção de banheiro e fossa séptica. 

Essa reunião ocorreu em março, na escola municipal do Covão, localizada na 

comunidade e estiveram presentes 19 pessoas da comunidade, o gestor da APAEAV, a gestora 

do PEPI, monitores ambientais do PERP, a coordenadora do GT de Turismo, o gestor do 

Circuito dos Diamantes, a diretora de turismo da prefeitura de Diamantina, uma técnica da 

EMATER e o proprietário da empresa Serra Sertão. 

Nesse encontro foi realizada pela técnica da EMATER uma palestra sobre turismo de 

base comunitária, ressaltando as potencialidades da Mata dos Crioulos em desenvolver esse 

turismo como forma de geração de renda. Houve colaboração de indicar aos moradores da 

comunidade que o turismo é, apenas, uma atividade para complementação da renda e que não 

devem deixar de realizar suas outras atividades, já que o turismo na região da comunidade ainda 

é escasso. 

Foi questionado aos moradores seu interesse em desenvolver o turismo na comunidade 

e a realização dos cursos de capacitação propostos. Timidamente os moradores presentes se 

demonstraram interessados, cada um com sua proposta de participação e de oferta de serviços, 

alguns com interesse em oferecer alimentação aos turistas, hospedagem, aluguel de animais 

cargueiros para as travessias e alguns interessados em comercializar quitandas e artesanato. 

Os moradores se mostraram receptivos as propostas do GT, todavia, demonstraram, 

também, certa desconfiança se mantendo na maior parte do tempo calados. Ressaltou-se a fala 

de um morador que lembrou o prejuízo que os incêndios florestais causavam a comunidade e 

reconheceu a importância da conservação da natureza. Outra moradora citou que um projeto 
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desenvolvido pelo IEF para instalação de sinalização na comunidade contribuiu com o 

deslocamento de pessoas na região. 

Chama-se atenção o fato de, nessa reunião, não ter sido citado o termo quilombola e, 

tão pouco, o assunto do processo de demarcação territorial. A discussão sobre o 

desenvolvimento do turismo não utilizou essa característica da comunidade como 

potencialidade local. O GT de turismo e o conselho do Mosaico do Espinhaço não se postam 

como parceiros da comunidade nesse processo.  

Todavia, a ação do GT na comunidade, além de caracterizar uma ação positiva na 

agenda dos órgãos ambientais, pode contribuir com as demandas locais. Por exemplo, a 

proposta de uma oficina de construção banheiro e de fossa séptica, que é um grande problema 

das casas da comunidade, que teve mais aceitação do que as propostas de turismo, por ainda ser 

uma ideia distante da realidade de grande parte da comunidade. A atuação do GT na 

comunidade permite a abertura da aproximação desses atores, que ainda estão distanciados pela 

divergência de suas territorialidades. 

Nos dias 14 e 15 de abril realizou-se a capacitação em manipulação de alimentos na 

Mata dos Crioulos, que envolveu 8 famílias. O curso foi ministrado por duas técnicas da 

EMATER que foram em cada casa conhecer as cozinhas e apresentar formas “adequadas” de 

manipulação e produção de alimentos.  

Em visita posterior a comunidade foi comentado sobre os incômodos gerados nesse 

curso, que em alguns momentos desconsiderou os saberes locais sobre cozinhar, já que as 

mulheres envolvidas, realizam esse ato desde de muito novas, possuindo larga experiência na 

preparação de alimentos. Analisou-se que a ação perpetuou a expectativa da comunidade quanto 

o desenvolvimento do turismo, mas não trouxe grande contribuição aos envolvidos, por ter sido 

uma ação pontual que gerou pouco envolvimento. 

No dia 22 de maio de 2015 ocorreu a participação da pesquisadora na terceira reunião 

do conselho consultivo do Mosaico do Espinhaço. Nesta reunião a Mata dos Crioulos foi citada 

na apresentação do GT de Turismo que relatou as atividades desenvolvidas, já mencionadas. 

Na quarta participação na reunião do conselho, no dia 02 de dezembro de 2015, diante da 

solicitação do secretário executivo do conselho do mosaico de indicações de instituições 

relevantes para complementarem o conselho, e da ausência da sugestão de organizações de 

comunidades rurais e tradicionais, a pesquisadora recomendou que fossem convidados a Rede 

de Comunidades Quilombolas Isidoro e a CODECEX, conforme consta em ATA (ANEXO C 
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- ATA 4ª reunião ordinária do Conselho Consultivo do Mosaico Espinhaço de 2 de dezembro 

de 2015), que ainda primeiro trimestre de 2016 não haviam sido contatados. 

Foi manifestado também o incentivo a participação nas reuniões de representantes da 

Rede de Comunidades Quilombolas Izidoro e CODECEX. (ATA da reunião ordinária 

do conselho consultivo do Mosaico do Espinhaço de 02 de dezembro de 2015) 

 

Informamos que até a data de encerramento da pesquisa não ocorrem outras reuniões do 

conselho e do GT, mas as atividades acompanhadas ofereceram embasamento suficiente para 

os objetivos da pesquisa. A partir da participação nas reuniões do conselho do Mosaico do 

Espinhaço, realizou-se a observação e análise das formas como se dá a territorialidade das UCs 

e seus posicionamentos quanto ao conflito existente com a Mata dos Crioulos, juntamente com 

as atas de todas essas reuniões, que constam em anexo nessa pesquisa, são documentos que 

auxiliaram no entendimento da forma que as UCs influenciam na territorialidade da 

comunidade, subsidiando a conquista do objetivo proposto. 

5.2.  Territorialidades divergentes: Implicações da Relação entre a Mata dos 

Crioulos e as UCs  
Conforme informado a Mata dos Crioulos está inserida na APAE das Águas Vertentes, 

e faz divisa com duas UCs de proteção integral: o PERP, e o PEPI, além de três APAS 

municipais. Em seu território nascem diversos rios importantes que abastecem as bacias do Rio 

Jequitinhonha e Rio Doce. 

Considera-se a concepção de Gomes (2009) sobre a experiência dos quilombos no 

Brasil, percebida como “forma de resistência à escravidão, num primeiro momento, e, 

posteriormente, até a atualidade, como construção de práticas coletivas e duradouras de 

apropriação e usos do território e de seus recursos”. 

A criação destas UCs, principalmente do PERP e do PEPI, afetou intensamente o modo 

de vida da comunidade. A começar pelas restrições quanto ao uso coletivo de lugares dentro do 

território e o uso cultural de recursos naturais, como a coleta da lenha para os fogões, a coleta 

de frutos, quase todo material usado na construção das casas era retirado da natureza, o garimpo 

artesanal, a extração de sempre-vivas e flores para artesanato, a caça, dentre outras. 

Diante da necessidade de buscar formas de reduzir os conflitos gerados pela criação de 

UCs, Diegues (2001 p.86) informa a precisão de aprofundar estudos e analisar como as 

representações, mitos e aspectos da religiosidade popular das populações tradicionais no Brasil, 

“podem ser parte de uma nova política de conservação. Com isso, se poderá partir da visão 

dessas populações sobre a conservação, e não das percepções das elites urbanas”. 
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O que se percebe é que o território da Mata dos Crioulos se caracteriza como o lugar no 

qual esses sujeitos desenvolvem sua existência, e todos os elementos pertinentes a ela. O 

trabalho, os saberes, as redes de sociabilidade, solidariedade, reciprocidade e até mesmo 

afetividade só fazem sentido se concebidos junto àquele recorte espacial.  

Nesse sentido, Monteiro (2011) aponta que “a apropriação da natureza, do mundo 

material, por certo grupo social dá-se a partir da sua interseção com um conjunto de valores 

culturais que definem e são definidos pelas práticas produtivas das diferentes formações 

sociais”.  

A apropriação contém desde a significação social dos recursos disponíveis – 

simbolização do ambiente de vida – até a práxis de manejo e formas não-convencionais de 

organização econômica. Dessa forma, a organização cultural de uma formação socioeconômica 

é um tecido composto por valores, ideologias, sistemas de significação, práticas produtivas e 

estilos de vida, contextualizado geográfica e historicamente (LEFF, 2000, p.112). 

Contudo, antes de se visibilizarem pelo direito dos povos, esses territórios se destinam 

a valorização das áreas do ponto de vista do preservacionismo, gerando o confronto de 

concepções grupos sociais com modos distintos de apropriação da natureza, levantando 

questionamentos do saber popular frente as imposições do conhecimento técnico cientifico, do 

que é certo ou errado, conforme demonstra a fala a seguir 

Às vezes nós pode até ser culpado dessa chuva tá acabando, mas só que na época a 

gente precisava daquele sustento talvez que a gente tava fazendo errado, mas a gente 

pensava que tava fazendo certo. (Entrevistado 3, 2016) 

 

O caso observado na Mata dos Crioulos, em que território e sua formação 

socioeconômica têm sido ameaçados por propostas de ampliação das UCs que a cercam. Por 

exemplo, a com de criação do Mosaico da Serra do Espinhaço: Alto Jequitinhonha e Serra do 

Cabral foi proposto em 2010 à criação de um corredor ecológico que unirá os Parques Estaduais 

do Pico do Itambé e do Rio Preto, sobrepondo toda comunidade. Essa proposta encontra-se 

parada devido ao processo de demarcação do território quilombola em andamento.  

Cabe ressaltar que houve a realização, pela Diretoria de Áreas Protegidas do IEF, do 

“Estudo Técnico para a Extensão dos Perímetros do Parque Estadual do Rio Preto e do Parque 

Estadual do Pico do Itambé na região do Alto Jequitinhonha, MG”.  Tal estudo omite a 

existência dos povoados que seriam sobrepostos, e faz menção apenas aos moradores de forma 

individual. Nesse estudo é feita referência sobre a riqueza arqueológica presente no território 

enquanto as atividades realizadas pelos moradores locais, como a extração de sempre-vivas, a 

mineração artesanal e as pequenas criações de gado, foram indicadas como conflitos e 
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causadores de pressões antrópicas sobre a natureza. Todavia essas atividades poderiam ser 

vistas, como técnicas de manter uma paisagem cultural, socioambiental e o patrimônio cultural 

imaterial da comunidade. 

O maior impacto à comunidade foi ocasionado pela inclusão da parte da Chapa do Couto 

ao Parque do Rio Preto, no ato de sua criação, que era de extrema importância para a Mata dos 

Crioulos, confirmando a colocação de Goza at al (1988 apud STCP, 2004b) da relação entre as 

grotas e chapadas para o povo do Vale do Jequitinhonha. Observamos que foi a partir do ano 

de 2005, com o decreto de demarcação e ampliação que as atividades de fiscalização foram 

intensificadas, os limites devidamente fechados e o uso e proibida a permanência das famílias, 

intensificando os conflitos. Conforme informa fala do gerente do PERP. 

A criação foi em 94, a ampliação foi...decreto de ampliação saiu em 2005. Foi após 

o plano de manejo. Na hora que veio fazer a demarcação, o plano de manejo rezava 

a demarcação e nisso a área cresceu em mil e poucos hectares. Mas o que ela cresceu 

foi em direção a sede do município. A chapada do couto parte está dentro do 

município de Rio Preto. Ali tem 5 mil hectares que tá dentro do parque, que é bacia 

do rio Preto, que é parque, que é o município do Rio Preto. (Entrevistado PERP) 

 

Que tem dentro desse decreto, que foi demarcação e ampliação do parque, que veio 

logo após o plano de manejo que foi aprovado em 2004. Tanto que o decreto saiu em 

2005, que aí saiu tudo georreferenciado. (Entrevistado PERP) 

 

Agora, o parque foi criado e eu como gerente, a coleta de sempre viva lá correu até 

uns dez anos atrás ainda coletava, mas depois, há um certo ponto que você vai 

tomando pé da área, eu não posso falar assim 'o gerente tá permitindo', o que que a 

promotoria vai fazer comigo? Não é de proteção integral? Agora se de hoje em diante 

falar assim ó 'vai mudar, vai recategorizar essa unidade, vai mudar alguma coisa, 

vai poder fazer a coleta de sempre-viva lá, vamos conversar com a associação'. Eu 

estou aberto a tudo quanto é conversa. (Entrevistado PERP) 

 

A região da Chapada do Couto é importante não só para os vários moradores da 

comunidade que nasceram e viveram nas lapas da Chapada, mas também por ser um lugar de 

subsistência e de encontros da toda comunidade, pois diversos grupos familiares subiam a 

chapada na época da coleta das sempre-vivas, havendo diversas trocas materiais e imateriais, 

festas, além de vários casamentos que se iniciaram por lá. Na maioria das entrevistas realizadas 

esse fato foi comentado. 

Lá na Chapada, que hoje é do Parque era muita família que vivia ali. Tinha lá o 

lugar. Fonte de vida de ficar.  Tinha as lapas né. O pessoal ficava na lapa. Lá 

Chapada era garimpo, soltava as criação, panhá sempre-viva na época delas. Tivesse 

um botão. Que sempre tem as épocas delas aqui né. Cada época, agora mesmo já 

acabou a colheita de botão, mas tem a, vem agora a sempre-viva né. A gente ficava 

direto mexendo lá né. Que a gente tirava um dinheirinho. Garimpava né. Acabava a 

época de campina, vinha cuidar da roça. Ai que já tinha capinado, já tinha terminado, 

agora ia caçar uma campina, outros já tava mexendo no garimpo, era assim. Mas nós 

tinha muita união aqui. (Entrevistado 2, 2016) 
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Esse pessoal tudo da região do Capivari, do Itambé Tudo participava da nossa região 

aqui, de Curralinho. Tudo participava trabalhando né, tanto no garimpo como na 

roça, panhá campina né, sempre-viva, o pessoal lá do Gavião, pessoal do Serro Azul 

tudo vinha, pessoal de Couto Magalhães também vinha demais panhá campina. Então 

esse pessoal tudo vivia da Chapada, mas só que a liberdade acabou depois que o 

pessoal passou a prejudicar pra mode do parque né, na Chapada né. Ai acabou a 

liberdade do pessoal, pessoal também foi mudando, acabou o trabalho. Agora esse 

pessoal que vem invadindo (a Fazenda Santa Cruz e Gavião) é tudo culiado com o 

pessoal do Parque. E agora ninguém tem liberdade aqui mais, igual antigamente que 

a gente podia garimpar, toca nossa lavoura, isso nós ainda mexe. (Entrevistado 2, 

2016) 

 

Que é a sempre-viva...tudo quanto é coisa de campo...que o pessoal dependia pra 

fazer artesanato. Hoje não pode que eles não deixa. É o meio ambiente não deixa eles 

compra. Prejudico até eles que é os comprador. Que ajudava muito nós da 

comunidade, da região, não só aqui...que dependia de campo...eles proibiu compra. 

Difícil né. (Entrevistado 2, 2016) 

 

A região do Quilombo tá dentro do Parque. Eu não entendo porque que eles quer esse 

pedaço aqui...até hoje...nunca entendi porquê. (Entrevistado 1, 2016) 

 

Voltando ao assunto do Parque, hoje não, vou ser bem clara. Hoje o Parque não tá 

tanto prejudicando nós aqui não. Duns três anos pra cá. Foi a data que o Paraná 

entrou aqui, então ele começou explicar pra nós sobre o nosso direito. Porque eles 

queria tomar esse território.  Que esse território aqui que eles é apaixonado, da 

Chapada do Couto com o Pico do Itambé. Eles é apaixonado com essas áreas aqui. 

E isso já tava tudo enviado o Parque pra topar. Ai se topasse esse Parque tava 

tomando todas Mata dos Crioulos. Eles pegaram as cabeceiras. Porque a Chapada é 

uma única cabeceira da Mata dos Crioulos, e Santa Cruz também é a cabeceira da 

Mata dos Crioulos e o Pico do Santo Antônio do Itambé, era a outra cabeceira da 

Mata dos Crioulos. Então eles queria. Colocou nós num beco sem saída. Um pedaço 

do Pico já é puro Parque, Pico quase todo já é Parque. A Chapada lá o povo não tem 

direito de sobreviver lá mais. A metade do povo já foi tudo embora. (Entrevistado 1, 

2016) 

 

Outro fator importante é o atual uso da Fazenda Santa Cruz e Gavião, que ainda é um 

símbolo histórico do dominador nesse território, feito pelo PERP, que em parceria com os donos 

ficaram responsáveis por cuidar do imóvel usado como ponto de apoio da gestão do parque, 

conforme indicou o gerente da unidade, entrevista. 

A fazenda de santa Cruz é o seguinte, o que eu sei, hoje o parque faz uma parceria 

com a fazenda, por que? Porque tá dentro da APA, então a gente faz uma parceria 

fazenda, APA e Parque Estadual do Rio Preto, porque é uma área que os maiores 

incêndios que chegaram atingir o parque partiam dali de dentro da fazenda. E um 

grupo de usineiros do triangulo adquiriu a fazenda tentando realocar uma reserva 

legal ali, isso não foi permitido porque a lei, a justiça não permitiu porque não era 

na mesma bacia hidrográfica, aí o projeto morreu por aí, ficou por aí.(...) E aí a gente 

faz essa parceria, lá é particular. (Entrevistado PERP) 

 

A tendência disso é tornar alguma coisa ali não sei, alguma unidade de conservação 

de que categoria não sei. Então a situação é essa hoje e não sei o que que vai dar, 

porque não sei. Hoje foi decretado a comunidade, tá dentro de uma APA estadual né, 

de todo jeito já tem um documento de proteção legal né, que APA tem uma lei de 

criação da APA. Então tem várias coisas que até o momento que sei é isso, mas a 

intenção era criar um projeto ali de preservação com alguma coisa, não deu certo 

então eles param com isso e tão parece com esse pepino na mão não sei o que que 

vai dar. (Entrevistado PERP) 
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Agora o que a gente tenta fazer da fazenda é o seguinte, essa parceria com o parque 

e com a APA e apoiar ali aquelas travessias a pé, de ciclistas e tentado incentivar o 

turismo ali. A pé, ciclismo, cavalgadas, que todo ano passam cinco, seis lá pela sede, 

esse ano já deve ter passado umas três. E a gente tá esperando ver o que que o tempo 

diz, né. Porque o estado também não tem condição de tá comprando terra pra tá 

criando, a dificuldade federal, estadual ou do município tá difícil. A realidade é muito 

difícil, então o que que vai ser eu não sei, meu sonho é o seguinte, é preservar, o resto 

não sei de que forma. Seja com a comunidade, seja outra coisa. Agora a comunidade 

tá lá é pra todo mundo ver ué. (Entrevistado PERP) 

 

Contudo atentamos que está fazenda não se encontra dentro dos limites da unidade e 

caracteriza a expansão de territorialidade e do poder da UC sobre o território da comunidade, 

tal fator é visto como negativo pela comunidade e implica na acentuação de conflitos. 

Então isso agora hoje eles já tão aqui na Fazenda. Desceram. E saiu de lá do Parque 

e veio me prejudica muito aqui na minha casa né. (Entrevistado 2, 2016) 

 

Hoje cuida da fazenda é o povo do parque do rio preto. Ali não era do parque, quer 

dizer, nesse trabalho de extensão que eles tão querendo estender o parque ele inclui 

a fazenda no meio só que com a entrada do quilombo eles tiveram que parar o parque. 

Que eles queria ligar o parque de rio preto com o parque do Itambé e nós tamo 

naquela meio. Ai apresentou o moço lá chamado Paraná, fez a reunião conosco lá. 

Isso tem um tempo já. Ai o que que aconteceu, juntaram uma comissão de gente lá 

mais o Paraná veio aqui em diamantina, veio no promotor público e conseguiu barrar 

a ligação do parque, entendeu. Senão estaria todo mundo desapropriado naquela 

parte de cima ali. Isso tá a luta ai até hoje pra demarcar o território. (Entrevistado 

4, 2016) 

 

Inclusive essa fazenda vai ser desapropriada, que tá dentro da comunidade, e também 

os locais onde o parque entrou. Que que aconteceu o povo antigo, tinha uma parte lá 

na chapada que o povo colocava gado, panhava sempre-viva ai chegou o parque e 

falou isso aqui é nosso e expulsou todo mundo. Ai segundo o Paraná e a reunião com 

o povo do INCRA na hora que for demarcar o quilombo, o parque vai ter que recuar 

sua divisa. Porque os lugar que tão fechado hoje o povo usava, já tava lá ó....usava 

pra bota gado, pra panhar sempre-viva, o meio de sobrevivência do povo lá, nós tamo 

aguardando isso ai. (Entrevistado 4, 2016) 

 

Diante da permanência e intensidade dos conflitos entre a comunidade Mata dos 

Crioulos e os Parques envolventes, que ameaçam a existência dos primeiros, houve no dia 07 

de julho de 2016 a realização da Mesa de Diálogo e Negociação Permanente com Ocupações 

Urbanas e Rurais e Outros Grupos Envolvidos em Conflitos Socioambientais e Fundiários, para 

tratar da questão do território quilombola da Mata dos Crioulos. Nessa reunião estiveram 

presentes representantes da comunidade quilombola, do IEF, da Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão de Minas Gerais, do Ministério Publico Federal (MPF) e Estadual, da 

Advocacia Geral da União, da Casa Civil, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, 

Participação Social e Cidadania de Minas Gerais, do INCRA, da CODECEX, da UFVJM, 

dentre outros. 
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Primeiramente foi dada voz aos comunitários, que apresentaram o histórico da vinda 

das UCs e suas imposições que geraram prejuízos ao modo de vida local, conforme já 

descrevemos, alem de denunciarem as repressões sofridas por funcionários das unidades e da 

Polícia Militar de Meio Ambiente de Minas Gerais e reivindicar a volta imediata do uso da 

Chapada do Couto pela comunidade, exigiram a conclusão do processo de demarcação 

territorial.  

O INCRA prosseguiu informando os resultados do laudo antropológico, indicando a 

sobreposição dos PERP e do PEPI em partes do território da Mata dos Crioulos. Atentaram para 

a importância da região da Chapada do Couto, incluída no PERP, para subsistência da 

comunidade, e apresentaram a impossibilidade de conclusão do processo de demarcação em 

curto prazo, devido ao grande numero de processos para o limitado quadro de servidores do 

órgão. O representante do MPF questionou sobre a situação da proposta de ampliação dos 

parques. Nesse momento o diretor geral do IEF, João Paulo Mello Rodrigues Sarmento, 

informou que a proposta de ampliação está arquivada, porem não encerrada, e se posicionou 

contra o uso da região da Chapada do Couto reivindicada, por ir contra a lei do SNUC.   

Nesse momento percebemos que alem dos conflitos entre a Mata dos Crioulos e as UCs 

é possível constatar, também, divergências entre as próprias entidades do poder publico ali 

representadas, diante dos embates de opinião entre o IEF, embasada pela ideia da natureza 

intocada, e do MPF, que com base na etnoconservação defende o uso do comunitário do 

território. 

Como encaminhamento ao impasse instaurado a representante da Advocacia Geral da 

União ficou responsável, junto ao setor jurídico do IEF, buscar um argumento legal que permita 

o uso direto dos recursos da Chapa do Couto, enquanto não é finalizado o processo de 

demarcação territorial da comunidade quilombola, que será apresentado na próxima Mesa de 

Dialogo, agendada para o dia 23 de agosto de 2016. 

Morais (2014 p. 148) informa que “é de grande importância ressaltar as novas relações 

de trabalho vem se aproximando em todo cenário rural do Alto Jequitinhonha. O êxodo rural e 

a perda de tradicionalidades fazem parte de uma história recente do campesinato regional. Dessa 

forma a chegada do PERP não deflagrou uma mudança nos costumes locais, mas com certeza 

tornou-se um catalisador desse processo”. 

Observamos que a vinda dos parques e de sua fiscalização intensificou a migração para 

a cidade por causa da criminalização do seu modo de vida e da retirada de seus meios de 

sobrevivência, mas muitas pessoas decidiram resistir e perpetuar suas formas de vida. Contudo, 
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é possível identificar a existência de redes com as cidades do entorno definidas pela 

sazonalidade do trabalho, e verifica-se que essas redes se definem não apenas pela dependência 

econômica, ressaltada pelas imposições das UCs, mas também, afetiva entre os que vão e os 

que permanecem, e de todos eles com a comunidade. 

Agora o Parque entrou e o fogo começou minha filha, mas queima. O povo põe fogo 

pra tudo quanto é lado. Acho que põe de raiva porque eles mora aqui...as vezes muitos 

perderam pedaço de terra, muitos perderam pasto, teve que vender criação. Ai tirou 

o sustento do povo, ai o povo tá aqui...não pode tirar uma madeira pra fazer uma 

casa mais porque o Parque manda multa em cima. O povo não pode roçar mais que 

manda multa em cima. A maioria do povo pobre...se eles planta pra viver o Parque 

chega e proíbe, o povo fica com medo e passa ninguém plantar. E ai, o que o povo 

faz? Vai embora pra cidade levar seus filhos mal alfabetos pra cidade pra virar 

bandido, fumar droga, vender droga. (Entrevistado 1, 2016) 

 

Uá...depois que surgiu o proibimento aqui né. Porque todo mundo morava aqui...vivia 

né. Deu que o pessoal não podia ir pro campo...aqueles mais fraco serviço não tinha, 

que vivia de campina esses trem de mato...tiveram que ir embora pra cidade. Que o 

pessoal do lugar não tem serviço pra eles. Foro mais pra Diamantina né. 

(Entrevistado 2, 2016) 

 

Então eu acho que é um lugar que a raiz da gente viveu aqui mas chega um ponto que 

a maioria das pessoas vai embora, não quer viver aqui mais. Porque quem quer viver 

uma vida dessas, ter um filho na escola não pode participar da reunião. Tem alguma 

coisa pra sair daqui...você precisa de um remédio, você tem que ir lá em Diamantina 

comprar. Se você precisa de comida você tem que ir lá em Diamantina comprar. 

Então ficou muito difícil. E outra coisa, além de difícil pra isso, no Parque tá entrando 

pra nossa região aqui acabou com a nossa região. Porque que eu falo acabou, acabou 

porque tirou o direito do povo viver aqui. Se o povo vai viver num lugar eles não pode 

panha aqui que eles tem costume de viver ali, o que dá dinheiro pra eles. Eles vai 

viver de que? Roçar não pode. (Entrevistado 1, 2016) 

 

Então muitos já foi embora daqui, muitos não tá aqui mais aqui. Tem gente 

esparramado em São Paulo, Rio de Janeiro, tem gente esparramado pra tudo quanto 

é lado. Sairo tudo daqui. Era umas família grande. Tinha mais de 25 pessoas de irmão 

numa casa. Esse povo sumiu tudo daqui. Aqui se juntar o povo que era daqui aqui 

você vai ver o que era a Mata dos Crioulos mesmo. (Entrevistado 1, 2016) 

 

Observou, também, relevante alteração na tradição do cultivo da terra, constatado 

através de alguns relatos indicando a quase inexistência de mutirões e a redução do cultivo na 

comunidade.  Isso ocorre devido às dificuldades que a atividade hoje apresenta, desde as 

mudanças climáticas percebidas à migração de grande parte dos jovens para a cidade e não 

oferecem auxilio na lida da roça, trabalho pesado que além de exigir resistência necessita de 

muito mais de obra, que não está disponível.  

Uns tempo atrás o povo roçava. Chovia muito. Uns tempos atrás o povo plantava 

muito, roçava muito e chovia muito. Hoje ninguém roça, as água é pouca e não chove 

mais né…(Entrevistado 1, 2016) 

 

Que o povo hoje não quer plantar mais né. O pessoal novo foi embora pra cidade. A 

liberdade que tinha não tem mais. Ajuda de governo não tem. Você não pode vender 

nada na cidade porque tem que te nota fiscal. E nota fiscal como...como vai saber que 

as coisa vai vencer. (Entrevistado 2, 2016) 
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Mas nós tinha muita união aqui. Trabalhava assim de dia trocado sabe? Que é 

mutirão. Nos trabalhava assim, porque por exemplo né, quando nós fomos criados na 

Bica d’água a gente quase não trabalhava jornal (jornada). Alguns que a gente ia a 

jornal. Mas trabalhava de dia trocado, que é mutirão. Hoje nós tava uma turma ali 

de 10 15 pessoas, amanhã ia pro outro ajudar capina roça, ajudar roçar. Nós vivia 

aqui era assim. Saia do meu e ia pra lá. Por exemplo já trabalhava assim com os dias 

marcados né. “Hoje você vai trabalhar pra quem? Pra fulano, amanhã pra ciclano”. 

Cada dia tinha. A semana era contada. Hoje mutirão tem muito pouco. Alguns paga 

jornal por dia. E depois surgiu o Parque né e o pessoal saiu muito daqui pra fora né. 

Foi todo mundo embora pra Diamantina né. Esse parque já tá fazendo uns 20 anos 

ai na comunidade. (Entrevistado 2, 2016) 

 

Ia consertar um caminho, era mutirão. Ia fazer uma casa pra uma pessoa, era no 

mutirão. Então esse povo do mutirão acabou. Hoje não tem isso mais. Acabou tudo, 

porque o povo que tinha coragem de plantar a maioria já morreram. Os que era as 

pessoa mais velha hoje já morreu a maioria...maioria deles já morreram. Aqueles que 

tá vivo não aguenta trabalhar mais, e o povo de hoje...aqueles novato que quer tudo 

mamão com açúcar mudou pra Diamantina. Muitos virou até vagabundo. Hoje é 

assim um pra cada um e Deus pra todo mundo. Ninguém quer saber de unir com 

ninguém mais. O povo acha que também...o povo de antigamente não tinha aquele 

habito de ser egoísta...e hoje a maioria do povo são egoísta. (Entrevistado 2, 2016) 

 

Outras dificuldades enfrentadas pela comunidade e que atrapalham sua permanência no 

lugar são a falta de rede de luz, já que a energia gerada pelas placas solares não é suficiente 

para ligar uma geladeira, menos ainda uma maquinaria que poderia auxiliar na produção 

agrícola, e as dificuldades na educação. Hoje parte do teto do Grupo Escolar do Algodoeiro 

cedeu por falta de manutenção, restando apenas uma sala de aula, e ainda há possibilidade de 

fechamento das escolas e transferências dos alunos para Diamantina, situação questionada pelas 

mães, que apontam o risco e a dificuldade de terem seus filhos pequenos tendo que sair de casa 

de madrugada para estudar a horas de distância de casa. 

A falta de rede elétrica traz prejuízos à comunidade. As casas possuem placas solares 

com transformadores de energia, contudo a quantidade gerada suporta apenas a iluminação da 

casa e ligar uma televisão por pouco tempo. Moradores da comunidade relatam a 

impossibilidade de ter uma geladeira ou de utilizar equipamentos agrícolas elétricos 

dificultando o trabalho e a vida na Mata dos Crioulos. E ainda, devido aos conflitos gerados 

com os Parques, muitas vezes eles são tidos como responsáveis pela dificuldade da conquista 

da luz. 

Agora o meu sonho e nós ter direito da luz aqui. Até hoje nós não conseguiram a luz, 

porque, eu não tenho certeza, mas eu acho que o Parque travou isso ai. Uma coisa 

que eu tô falando que eu não tenho certeza, mas pode ser ele, por que que pode? 

Porque tudo que conseguiu o Parque entrou aqui nossa comunidade tá só afundando. 

Tudo que vem praqui tem que sair, nada acontece. (Entrevistado 1, 2016) 
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Na última reunião da Associação da Mata dos Crioulos, em que houve a participação do 

pesquisador, foi mobilizada uma iniciativa, pelo presidente da associação, o novo requerimento 

da rede de energia elétrica da CEMIG; o presidente da associação, seguindo as exigências da 

empresa, estava recolhendo assinaturas e documentos dos comunitários a ser entregue junto ao 

pedido. Até a data de encerramento desta pesquisa não houve atualização do processo. 

Quanto aos problemas apontados sobre a educação, podemos destacar primeiro a 

distância da casa de muitos moradores devido à dispersão dos povoados no território, mães de 

alunos das duas escolas demonstram-se, observado durante participação nas reuniões da 

associação, insatisfeitas quanto a forma de ensino multisseriado. Além disso, a precariedade da 

escola e a distância de Diamantina dificultam a permanência dos professores. Diante da 

dificuldade de manutenção das escolas na comunidade há a possibilidade de fechamento das 

mesmas, segundo moradores. Em um desenho, elaborado durante uma entrevista na 

comunidade, a criança expressa seu sonho de poder estudar perto de casa. 
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Figura 27. Desenhos: como veem/sonhos para sua comunidade. 

 
Fonte: desenhos das crianças da Mata dos Crioulos, acervo do autor, 2016. 

Após a 4ª serie as crianças tem que continuar seu estudo em Diamantina. Há um ônibus 

escolar que passa às 6h da manhã, apenas pela via principal da comunidade, obrigando diversas 

crianças caminharem alguns quilômetros. O ônibus busca as crianças ao meio dia, em apenas 

um ponto da cidade, chegando a comunidade por volta das 14h, quando enfim vão almoçar. 

Essa rotina se faz cansativa para as crianças e adolescentes e atrapalha seu aprendizado. Outro 

problema apontado é quando a impossibilidade de as mães utilizarem o transporte para poderem 

participar da vida escolar dos filhos, que não tem outro meio para participarem de reuniões e 

eventos da escola dos filhos. 

Se eu falar com você que eu sou testemunha disso...é uma mãe perder todas reunião 

dos seus filhos na escola porque não pode anda no ônibus. As mães não pode andar. 

Eu acho que é muito complicado uai. A maioria dessas mulher aqui tem os filhos na 

escola que atentam tanto lá, as mulher fala mesmo “deixa pintar e bordar”, por que? 

Vai caçar um carro aqui é de 150 reais acima uma corrida de carro. Eu pego Bolsa 

Família na cidade, pego 252. Eu vou pegar 150 vou pagar uma corrida de carro? E 

o resto que sobrar todo dia na Escola eles tá pedindo um lápis, uma coisa...lá na 

escola não ganha. Tem vez que eles manda bilhete pra mim e fala assim que o filho é 

atentado, ah porque o filho tá bagunçando lá…a mãe nem vem dar as caras. Mas eles 

não sabe a dificuldade que as mães tem aqui não (...). A primeira vez que o motorista 

carregou as mães foi no final do ano [2015] pra formatura, porque a prefeitura 

autorizou. Então eu acho que a prefeitura de Diamantina, eles tinha que vê nossa 

comunidade já é quilombo, eles acha que os escravo morreram, hãm hãm. 

(Entrevistado 1, 2016) 
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Durante as idas a comunidade foi possível perceber também o quanto se consideram 

abandonados pela administração pública municipal. Cabendo ao poder público atentar para que 

sua administração não se limite a sede municipal.  

A prefeitura olha aqui muito pouco. São vários projetos que vem pra região mas aqui 

não tem “Luz para todos”, não tem uma água tratada, todo mundo bebe água das 

nascentes e pronto acabou. Ninguém olha ninguém aqui na nossa comunidade. Acho 

que nós vive no escravo aqui ainda. Porque as outras comunidades que tem ao menos 

uma luz pra lumiar, uma luz que o governo sabe onde tá essas pessoas. E aqui o 

governo não sabe de nós, porque nós não tem água tratada, nós não tem um 

acesso...vamos supor, planto de tudo mas não tem como vender essas mercadorias 

daqui. (Entrevistado 1, 2016) 

 

E outra coisa que nós...hoje não tá tendo mais porque aqui é um município nosso 

muito difícil. Porque essa política nossa hoje. Pelo menos Diamantina. O prefeito não 

ajuda nossa comunidade. Aqui pra nós ter um benefício bom aqui é só através do 

promotor de justiça. (Entrevistado 2, 2016) 

 

Inclusive porque eu não gosto de Diamantina. Fui criado aqui. Não tenho vontade de 

jeito nenhum. Prefiro morar em Couto, Gouveia, ou pra Serro. Outras região, não 

Diamantina. Porque não entra um prefeito ali, não entra um vereador que ajuda 

ninguém. A justiça de lá que ajuda nós aqui é só o promotor, que depende de benefício 

aqui é só o promotor. (Entrevistado2, 2016) 

 

Constatamos que estes aspectos têm alterado a cultura local integralmente, e essas 

mudanças são percebidas pela comunidade conforme expressamos abaixo, entendemos que 

apenas através da regularização fundiária, da valorização e garantia de manutenção dos 

costumes locais e do empoderamento de seus direitos a comunidade poderá definir quais 

mudanças ela deseja para si, sem que agentes externos as imponham. 

Antigamente o povo era mais de fé, um povo que não abusava, era o tempo do povo 

quadrado, era aquele povo que tinha medo, que tinha respeito, a criação era um 

respeito, até pra cumprimentar uma pessoa. Tinha que saldar os mais velhos, chamar 

de avô, de avó, de tio. Se fosse homem tinha que tirar o chapéu pra tá saldando as 

pessoas. Ajoelhava no chão pra tá saldando as pessoas. Menino hoje nem benção 

ninguém não que dá mais. (Entrevistado 1, 2016) 

 

O povo era dado de benzer e a aquisição valia né, o povo tinha fé. O povo benzia, 

dava um remédio, quando eu fui picada de cobra mãe benzeu. Ela tava pra 

Diamantina, ai na hora que eu topei com ela no caminho que eu falei com ela o que 

que tinha acontecido ai ela já foi e já começou benzer né, pra quando chegasse lá já 

tivesse benzido. E ela banze de longe também, só saber o nome da pessoa ou da 

criação. Mas a maioria já morreram, os que tem aqui hoje quase tudo é evangélico e 

nem acredita mais nessas coisas. (Entrevistado 1, 2016) 

 

Tudo enfraquece né, mas tem. Uns cria uns gadinho. Outros cria uns cavalo. Uns 

animalzinho de montar. Mudou muito porque primeiro andava com tropa né. Hoje 

não tem mais tropa. Tem uns burrinho que trabalha na casa né. Mas ah...com tropa 

igual nós fomos criados não tem. (Entrevistado 2, 2016) 

 

As construção antigamente era de pau a pique ou então de adobe. Abode é terra 

imprensada né, pau a pique é amarrar o pau e vai. Hoje o pessoal faz no tijolo, O 

povo sabe demais ainda fazer essas coisa, de pau a pique fica mais barato mas só que 

é que dura pouco. A casa dura pouco anos enquanto se você fizer de tijolo ou de 

abode. Uma casa de adobe ela bem feita ai ela dura cem anos. De pau a pique ela 
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não dura dez. ai o que que o povo tá fazendo mais de tijolo que tijolo você fez acabou. 

A casa que eu moro mesmo é de adobe, eu tô fazendo uma outra de tijolo. 

(Entrevistado 3, 2016) 

 

O povo que tá aqui muitos compram de cidade, Diamantina veio praqui, e outras 

casaram com rapaz de fora, mas os nascido daqui (Entrevistado 1, 2016) 

 

Percebemos que conhecimento e a preocupação ambiental estão contidos no manejo 

comunitário da natureza e expressas em diversos aspectos do cotidiano local. Eles 

compreendem as mudanças no ambiente e seus causadores, e se preocupam com suas 

consequências, o que leva a consideração de seu importante papel na conservação da natureza. 

Porque que nós queimava todo ano...ai olhava o fogo pra não tá entrando nas matas. 

Queimava o campo, ai...até hoje nós tem esse habito ainda de queimar todo ano. 

Porque que nós queima todo ano? Pra evitar que chega um fogo de fora...um fogo 

criminoso e queima tudo. Ai a mata fica preservada porque nós queima em roda. E 

você pode ver que isso eu tenho experiência...você pode colocar fogo...eu ponho pra 

qualquer um ver....e eu não vou lá apagar...e o fogo chega naquela divisa ele apaga 

sozinho...porque queima todo ano até ali...o fogo também respeita e ele não passa 

não. Então o povo aqui antigamente ninguém fazia esse acero de capinar não. Todo 

mundo fazia acero de queimada. Chegava ai botava...cada um botava fogo na sua 

propriedade e olhava o fogo...claro que a gente tem que tá olhando né, que as vezes 

acha um lugarzinho e pode tá passando, você vai lá e apaga. Ai o povo...todo 

mundo...chegava na data certinha…aquela data que o povo queimava era a data de 

mês de maio. Porque mês de maio? Mês de maio é um mês que neblina muito. É um 

mês que o tempo fica nublado, então no tempo nublado fogo não alastra não. Ai o 

povo queimava...todo mundo...você só via fumaça de fogo nos mês de maio...tá todo 

mundo queimando. Passou mês de maio ai agora vinha os mês seco né...passava 

maio, junho, julho, agosto, setembro o mês já esquentava demais. Ai ninguém tinha 

mais queimada pra fazer. (Entrevistado 1, 2016) 

 

Olha procê ver, olha nosso costume aqui. Olha lá onde ele roçou tá vendo? Olha lá 

onde que ele beirou lá, a beirada do mato alto ali. Porque que ele não roçou ali? Por 

causa que a água tá no fundo aqui ó. E porque que não roça mais? Olha lá a divisa 

da Serra. Se levar até lá tá vendo que a água dele vai secar. Vai. Então ele tá 

enxergando ali que não pode. Não pode. Ele roçou até ali e assim vai. Não só ele, 

todo mundo aqui é desse jeito. Igual eu aqui, isso é uma montanha né, olha onde que 

eu vim fazer minha casa, porque não tem como aqui. Só deu esse área aqui. Eu não 

tinha outro lugar de fazer a casa, aonde que tá essa beirada do mato. Quero tirar 

esse pedaço aqui só pra destampar a beira da casa por causa de bicho que tá comendo 

minhas galinhas tudo, se não fosse isso eu nem mexia mais. (Entrevistado 1, 2016) 

 

Mas nós temos nossa preservação toda vida. Que aqui nós nunca desmatamos nada. 

O desmatamento aqui, o destruimento que tem é do de fora, porque nós não. Você vê 

que todo mundo...pode olhar a região ai…o que fogo não queimou ninguém 

mexeu...tem as cabeceiras d’água, tem as matas até hoje. (Entrevistado 1, 2016) 

 

O desmatamento pior que faz acabar com as águas foi a plantação de eucalipto. Que 

o povo fala que não mas foi. A plantação maior que tem é na região de Couto 

(Magalhães de minas) pra baixo. Que na nossa região aqui não tem não. Diamantina 

pra cá não tem né. Aqui na nossa região não tem. Tem uns pé mas não é plantio de 

10, 12, 20 mil hectare, aqui perto não existe. Mas eu acredito que é isso que fez. 

Porque se é a natureza, igual do outro lado ali eles desmataram pra fazer o carvão 

na época né. Mas lá já tem madeira de corta de novo. E o eucalipto você planta diz 

que ele puxa água. Nada produz ali mais. A aqui todo canto que já andei que foi 

desmatado hoje tá do mesmo jeito. Isso é 4, 5 anos, 10 anos já tá voltando de novo os 

mato né. Igual aqui em casa mesmo tem muito lugar que foi desmatado e hoje tem 
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madeira grossa no mesmo lugar, não tando queimando. Porque o que mais destrói é 

fogo né. Porque quando nos tocava roça aqui perto tinha muito...era mata...mas todo 

mundo fazia o asseiro né. (Entrevistado 2, 2016) 

 

Hoje não tem assim mais como via antigamente não. Tinha muito porco do mato, 

comia muito a roça da gente. Ainda tem ainda mas não é igual antigamente. Porque 

o mato foi destruindo. Foi o fogo queimando...os bicho também foi saindo né. Tinha 

muito mocó, paca tinha...ainda tem ainda. Tinha tudo né...tinha veado. A onça tem. 

(Entrevistado 2, 2016). 

 

Isso ai começou foi pouco tempo. Eu mesmo tem lugar que eu mecho ai pra fora a 

bastante tempo que tem lugar que eu passo e tem água direto, e esse ano não tá tendo. 

Mas isso deve ser advindo do tempo. O tempo mesmo tá mudando, se não chover não 

tem água. (Entrevistado 3, 2016) 

 

Todos, todos protegem as cabeceiras d’água, não tem um que não protege. Se as 

cabeceiras d’água é protegida até hoje agradece a eles. (Entrevistado 4, 2016) 

 

As restrições impostas pelas UCs ressaltaram o sentimento de cerceamento da liberdade, 

historicamente vivido pela Mata dos Crioulos, levando à comparação com a época da 

escravidão. 

Essa vinda dos parque foi a pior coisa que veio praqui né. Porque ela tirou a 

liberdade do pessoal ué. Porque todo mundo vivia lá na Chapada. O pessoal de 

Felício dos Santos, pessoal de Gavião (Rio vermelho), nós. Pessoal que é os vizinhos 

perto né. Todo mundo criava criações na Chapada. Vivia daí. E hoje acabou. Só que 

tem muitas pessoas de fora dessa região ai anda fechando nossa região que pertence 

nós, sabe? Uns fecha daqui, outros dali. Outros pessoal até desistiu muito do nosso 

lugar porque o Parque não traz benefício pra ninguém. Não traz serviço. Porque 

quando traz serviço pra um pra outros não tem. Acho é o seguinte, é o trem pior que 

existe na comunidade dos vizinhos é o Parque. (Entrevistado 2, 2016) 

 

Mudou…umas partes mudou, mas outras prejudicou né. Naquela época a gente vivia 

aqui...andava a pé...eu mesmo fui criado assim. Compro um sapatinho depois de 

velho. Daquele furadinho...todo furado...aquilo dava um chulé...nossa...queimava o 

pé da gente. Porque pai não tinha condições. Aqui não era só eu né...era geral...todo 

mundo né. Que a região era fraca mas vivia bem. Porque tinha liberdade né. Hoje 

não tem mais. Os novo vai saindo. Os velho vai ficando fraco...também tem que 

mudar...não aguenta fazer o que fazia. Mas porque não tem serviço na comunidade. 

(Entrevistado 2, 2016) 

 

Ai eles vivia vida de escravo e essa vida de escravo, essa vida de escravo eu acho que 

ela não saiu aqui da região não. O povo acha que saiu, mas não saiu não, porque nós 

vive numa comunidade que você não tem liberdade pra fazer nada. Uns tempos atrás 

a gente tinha ao menos prazer de senta e falar assim “hoje eu tô na minha casa, eu 

posso panha uma sempre-viva, eu posso viver no costume de antes”. (Entrevistado 1, 

2016) 

 

Então eu acho que a nossa comunidade, o povo acha que os escravo acabou. Não, 

aqui ainda existe os escravos, só que a gente não consegue enxergar os escravo, mas 

tamo vivendo a vida de escravo. (Entrevistado 1, 2016) 

 

As mudanças do uso da terra, com a criação das UCs, a silvicultura e a mineração 

interferem o modo de vida da Mata dos Crioulos, que vivia neste ecossistema de forma 

autônoma – tinham tudo a água, a roça para cultivar, o material de construção para a sua 
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reprodução social, que acabou por causa de forças externas. Isto os obriga buscarem alternativas 

de renda monetária para compensar as perdas do seu meio ambiente, ou seja, eles se tornam 

dependente dos mercados externos sejam eles para o consumo ou de trabalho (pluriatividade). 

O turismo é neste contexto uma possibilidade de gerar renda diante das restrições impostas.  

Dessa forma, para além da conservação ambiental em consonância com os saberes locais 

a parceria entre UCs e a comunidade podem se dar através do turismo. O potencial para o 

desenvolvimento da atividade aparece como possibilidade, devido à presença de inúmeros 

atrativos naturais e histórico-culturais na região. A monografia desenvolvida por Aguiar (2016), 

uma quilombola da Mata dos Crioulos, apresentou as potencialidades naturais e atrativos 

turísticos culturais nas comunidades de Algodoeiro e Covão, ver tabela a seguir, revelando o 

reconhecimento das possibilidades e benefícios gerados pelo turismo por parte da comunidade. 

 

Tabela 4. Atrativos turísticos e potencialidades das comunidades de Covão e Algodoeiro. 

 
Fonte: NILZA, 2016 p. 10. 

 

Ao diagnostico elaborado por Aguiar (2016) acrescentamos a proposta do GT de 

Turismo do Mosaico de efetivação do roteiro turístico “Travessia dos Parques e Vilarejos”. 

Acredita-se que essa iniciativa tem buscado garantir a participação social e pode ser um 

caminho de aproximação entre as UCs e a comunidade local.  
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O turismo, além de oferecer a possibilidade de diversificação de fonte de renda à Mata 

dos Crioulos pode construir também com a valorização cultura local. 

Falar com cê...o povo aqui é tudo preto do cabelo seco, tudo...eu falo assim porque 

muitas vezes a gente acha que a pessoa é feia, as vezes o de fora acha que eles é 

bonito, mas o povo do lugar mesmo eles tem vergonha deles, de tão preto que eles é. 

(Entrevistado 1, 2016) 
 

Nesse sentido Silva (2016), desenvolveu seu ensaio sobre o potencial para o 

desenvolvimento do turismo étnico nas comunidades quilombolas de Diamantina, que ao se 

amparar na cultura local pode favorecer sua valorização e manutenção. A autora indica que o 

“turismo étnico envolve a valorização cultural e possibilidade de promover diversas 

experiências e inter-relação com as comunidades remanescentes quilombolas”, e que este 

segmento “vem sendo debatido nos últimos anos e ganhando destaque nas discussões que 

envolvem aproveitamento da memória social e da cultura negra para o desenvolvimento da 

modalidade” (SILVA, 2016 p. 84). Indicamos nesse sentido que qualquer iniciativa de turismo 

na comunidade, incluindo a proposta da travessia deve se amparar nos conceitos desse segmento 

e ressaltar a diversidade da cultura local ao invés de impor adequações para receber o turismo. 

O turismo na Mata dos Crioulos faz parte do contexto atual da comunidade que a atinge 

apenas pontualmente. O trilhão de jippeiros, que ocorria anualmente, mas agora acontece de 

forma esporádica, tem destino a Bica d’Água, não exercendo influência sobre os outros 

povoados. Assim como a travessia que passa apenas pelos povoados de Bica d’Água, onde 

apenas um morador oferece hospedagem familiar, e Covão. Dessa forma são distintas as 

impressões e expectativas locais sobre o turismo, mas ambas, no final, consideram seus 

benefícios. 

Eu já não tô muito por dentro desse assunto de turismo aqui não. Porquê...inclusive 

eu nem nunca participei de nada deles aqui. Assim, já vi vários passando ai, mas 

nunca conversei com eles nem nada não. Essa parte ai eu já não sei te informar não. 

(Entrevistado 1, 2016) 

 

De repente se explicar o que que eles é, até que a gente pode tá pensando se é bom 

ou não. Porque eu mesmo, eles veio ai, aqui em casa não chegou e eu também nunca 

bati de frente com eles pra tá tomando opinião, vê o que que eles tem que fazer na 

comunidade, então essa parte eu não sei. Porque eu não sei como que funciona o 

turismo no lugar. (Entrevistado 1, 2016) 

 

Uai, se for um benefício pra comunidade é bom. Agora se for pra vim igual eles falar 

que vai pro lado do Parque ai não ajuda ninguém. Ajuda é eles né, que não tem 

precisão. Ai que tá né...que as vezes que olha as coisas que se for pra vim ajudar o 

pessoal é bem-vindo. Agora se não for... (Entrevistado 2, 2016) 

 

Igual eu mesmo subindo lá pra cima lá achamos várias cachoeirinha. Quando vem 

alguém de fora pra eles é o paraíso, pra nós é isso. (Entrevistado 3, 2016) 
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Eu acho que ali tem um potencial muito grande pro turismo. Eu acho que tem um 

potencial muito grande pro turismo porque várias pessoas me procuraram. É o 

seguinte, o turista não vai muito ali, não vai mais, porque muitas vezes não tem 

hospedagem. Então pensando nisso o que que eu já, eu já tomei essa iniciativa. Essa 

casa que eu tô fazendo lá eu já tô fazendo ela pensando numa pousada. Vai ser uma 

casa que eu vou morar mas vai dar pra receber as pessoas. Então eu vou explorar 

isso lá. No fundo da minha casa tem duas cachoeiras. Meu pensamento é assim é 

fazer a pousada explorar as cachoeiras e o que que eu vou fazer, vou fazer um mapa 

dos locais onde as pessoas podem fazer caminhada, igual tem local lá mesmo que tem 

pintura rupestre, se quiser ir no Pico. Esse é meu pensamento. (Entrevistado 4, 2016) 

 

O futuro do turismo é rural, eu vejo isso. O turista de Diamantina, aqueles turista de 

vim em vesperata, olhar casa antiga esse é um tipo de turista. O turista de natureza é 

outro, é outro tipo de turismo que tá crescendo demais da conta e isso não tem limite, 

eu na minha visão. E quem é que preparar o local, vai poder sobreviver na zona rural 

com isso ai. O povo quer ver a vida simples, igual o cara falou comigo, a pousada 

você não precisa servir o que serve o povo da cidade, o povo quer chegar, quer 

alimentar aquilo do seu dia a dia, uma coisinha bem feita, um feijão de fogão a lenha 

que cozinha devagar. (Entrevistado 4, 2016) 

 

Eu acho que a saída ali, que a agricultura e pecuária é de subsistência, então ali é 

tudo de subsistência, até o turismo é um turismo inicialmente que você não vai 

acreditar, mas que acreditou na região, quem acreditou no turismo na região e tá 

começando a ganhar dinheiro e sabe...quem montou uma pousadinha não é melhor 

do que você soltar 100, 200 cabeças de boi no mato, você entendeu? Então é dessa 

forma, muda tudo. Agora tem é que passar acreditar no negócio né. Agora uma 

comunidade boa.(Entrevistado PERP) 

 

Morais (2014 p. 153) atenta que a “ausência de uma ação organizada independente, ou 

seja, de um embate mais direto que possibilite o empoderamento destas comunidades e a 

intensificação do seu poder de barganha política”. Nesse sentido elencamos uma fala que 

reconhece a passividade e os problemas da comunidade. 

Acho que a gente vive do escravo...o povo não consegue enxergar mas eu vejo que a 

gente ainda tem...o escravo não foi embora daqui não, ainda tá vivendo. Porque a 

comunidade é muito parada, o povo olha nossa comunidade. Fica ai escola caindo 

aos pedaços, transporte...fica ai...criança acordando 4h pra ir pra Diamantina. Eu 

acho que é vida de escravo, não é? Aqui ainda existe isso...menino levantar 4h pra tá 

indo pra Diamantina pra tá estudando. Ai chega lá no fim do ano o menino bomba 

tudo lá, mas por que? É o cansaço…não pode ajudar esse menino aprender ué. Ai o 

povo fala que antigamente que tinha a vida dos escravos, não! Nós ainda tamo 

vivendo escravo aqui na Mata dos Crioulos...os escravos não saiu daqui ainda não. 

Nós é da raiz deles e tão seguindo a mesma coisa deles. Já melhorou muita coisa, 

mas muita coisa ainda tá dependente...é que ainda é escravo ainda. Porque na área 

de saúde não ta 50% não, mas já melhorou que o médico vem aqui de 15 em 15 dias. 

As vacinas vem aqui no lugar. O Bolsa Família vem aqui, antes nós tinha que ir em 

Diamantina. Tem o ônibus ai, mas mesmo que não tem. O ônibus de escola não dá 

carona ninguém...eu entendo ele...por que que ele não traz? Ele não traz porque se 

ele trazer ele vai perder o serviço dele. (Entrevistado 1, 2016) 

 

Dessa forma observamos que ainda existem muitas dúvidas sobre as características 

legais de um território quilombola, conforme demonstram as falas abaixo, o que indica a 

fragilidade do processo, que deve, além de ser mais esclarecer sobre seus procedimentos e 

atributos, deve ser capaz de fortalecer o pertencimento e influenciar o empoderamento local. 
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No início muita gente ficou com receito porque as terras dentro da área de quilombo 

elas não pode ser vendidas, entendeu? Que o Incra faz um mapa e faz um documento 

só da propriedade e fica no nome do INCRA né. É igual sem-terra. A associação é 

que vai gerir todos o trabalho da comunidade, quer dizer eu não vou afirmar isso com 

certeza mas acho que no nome da associação não fica não. Segundo eles explicaram 

pra nós as terras não pode ser vendidas, pode ser passada de pai pra filho, continua 

na família, e o parque não. O parque ia chegar lá, ia tirar todo mundo, ia indenizar 

as pessoas vamos dizer assim com centavos. Que eles fazem isso mesmo, leva mais de 

duzentos anos pra pagar, tem gente que até morre sem receber o dinheiro. No entanto 

o seguinte, o quilombo é melhor que o parque, que o quilombo pode ficar na terra, o 

parque não, dá eles uma merreca e simplesmente eles vão perder as terras e sair sem 

nada, esse é meu pensamento e na realidade é isso mesmo. O dia que esse povo, que 

tem planta seu quintal que tem sua vida lá, o dia que mandar eles vim pra Diamantina, 

o dia que tomar as terras deles, lá o salário que eles recebe de aposentadoria dá pra 

ele viver, aqui vai dar? E muitas vezes eles vai indenizar as pessoas lá que não dá 

pra comprar uma casa aqui. (Entrevistado 4, 2016) 

 

Esse tal de território, pega a Mata dos Crioulos toda aqui, vai passar dentro do 

parque, porque a Mata dos Crioulos a gente sabe os pontos dela tudo ai, vai passar 

aqui medindo porque já passaram, eu sei porque já passaram medindo. Ai coloca 

aqui ó dentro do território dos quilombolas, e esse território aqui, não vai ser só 

minha casa e aqui na fazenda não, até essa fazenda vai sair lá dentro, ai o que que 

acontece, esse território vai ser fechado num mapa quilombo, quilombola, e esse 

quilombo ele vai sair um documento da associação, mas em nome meu? Não. No 

nome de Valdir? Não, nossos morador aqui não. Ele vai sair em nome de um governo, 

de um órgão. É o nome vai sair da associação, e essa associação é de quem? Eu 

perguntei pro moço lá ó, associação é de quem? Do governo. E ai, eu nem sei quem 

é, vamos supor, esse ano é um governo daí quatro anos é outro governo, ai vai sair 

na mão desses governo lá. Ai esses governo vai comandar esse lugar, ai vai virar tipo 

usifruto, a terra é de usifruto, é de geração por geração. Essas raízes são daqui? É. 

É residência de quilombo? Claro que nós somos, descobriu nós não sabia, mas 

descobriu, porque nós somos raiz dos escravos. Então nós ser raiz de escravo nós 

somos isso tem que virar quilombo, vai virar quilombo ou já é quilombo, isso que eu 

nem sei. Ai o que que acontece nesse quilombo, eu vou mandar meu pedaço, que eu 

sei que aqui na fazenda não é meu. Eu fechei ali que esse pedaço dessa terra ali eu 

não tenho vergonha não, que foi nós que tomou dessa fazenda aqui mesmo, nós entrou 

ai dentro e fizemos um casa ali e pronto acabou, que essa fazenda é muito grande e 

não tinha ninguém cuidando dessa terra ai e eu precisando e eu não ia comprar. 

Então eu vou ser clara em qualquer lugar, você comprou? Não, eu tomei um pedaço, 

entrei, invadi e fiquei. Então esse pedaço meu eu não vou pagar mais o INCRA, que 

eu pago uma taxa dele pro governo, e eu não vou pagar ele mais. Por que eu não vou 

pagar? Porque esse documento meu não vai valer, vai valer o território, ai o governo 

vai fazer com nós o que ele quiser. Se falar que vai tirar nós daqui ele tem direito de 

tirar, se ele quiser trazer outras nação praqui ele tem direito de trazer. Eles falou 

assim, que se nós aceitar, mas isso é uma conversa, e depois? Minha preocupação 

também é essa. (Entrevistado 1, 2016) 

 

Eu não acho que o quilombo tem direito de tirar o parque também não. Você sabe, 

porque esses órgãos senta tudo na mesma mesa. Eu não sou boba não. La ó, la em 

cima os grande eles debate sentado igual eu tô olhando nós de frete, eles vão 

combinar o que vão fazer. Lá tem o parque e tem o quilombo nós vamos bater de frete 

o que nós vamos fazer, nem eu vou te prejudicar nem você vai me prejudicar. O povo 

aqui que é bobo, mas eles não são não. Eu não acho que o povo quer viver, por que 

que o povo tá caindo na área do quilombo? Por que por causa de que o parque não 

presta? Porque o parque tira o povo. (Entrevistado 1, 2016) 

 

Ele falou que tinha que ficar todo mundo nas suas terras que não pode estender um 

palmo de cerca, os arame tem que fica ali onde tava a vida toda. Uma coisa que eu 

fiquei curioso é que eles falaram que o povo tem direito de aposentar mais cedo, isso 
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eu não sei, até isso saiu lá, isso eu escutei que a pessoa que mora no quilombo tem 

direito de aposenta mais cedo. (Entrevistado 3, 2016) 

 

Consideramos ter exemplificado grande parte das implicações da preservação da 

natureza na Mata dos Crioulos, além de diagnosticar outros elementos que influenciam as 

mudanças socioculturais da comunidade. Contudo compreendendo a amplitude e complexidade 

do tema proposto, atenta-se a impossibilidade do olhar de um pesquisador aborda-lo em sua 

totalidade.   

5.3. Análise dos dados: matriz FOFA – situação da Comunidade Quilombola 

Mata dos Crioulos. 
Tendo como base os dados obtidos através dos procedimentos metodológicos de para 

compreensão tanto das UCs quanto da comunidade foi realizado a análise do cenário atual da 

Mata dos Crioulos utilizando a matriz FOFA, que permitiu a organização e análise das 

informações sobre a situação estudada, gerando estratégias, previsões e orientações para o 

planejamento local. Foram feitos os quatro cruzamentos dos elementos da matriz que geraram 

estratégias de planejamento para a manutenção da comunidade Mata dos Crioulos: FO (força 

X oportunidade) visando formas de aproveitar as oportunidades existentes. fO (fraqueza X 

oportunidade), que desencadeou estratégias para superar debilidade afim de aproveitar as 

oportunidades. FA (forca X ameaça) orientando o uso das fortalezas para enfrentar ou evitar 

ameaças. fA (fraqueza X ameaça) reconhecimento de todos os elementos que colocam em risco 

a manutenção da comunidade, buscando forma de evita-los e/ou supera-los. 

Tabela 5. Matriz FOFA: situação atual da comunidade quilombola Mata dos Crioulos. 

 AJUDA ATRAPALHA 

Interno 

(organização) 

FORÇAS (F): 

 Riqueza cultural, guardiões de 

saberes e fazeres tradicionais. 

 Abundância de recursos naturais 

no território. 

 Vestígios arqueológicos no 

território. 

 Produção de artesanato. 

 Agricultura familiar 

diversificada. 

 Organização comunitária através 

da Associação com sede física. 

 Facilidade de estruturação de 

serviços turísticos (hospedagem e 

alimentação familiar). 

FRAQUEZAS (f): 

 Alto índice de migração para 

fora da comunidade. 

 Dificuldade de motivação da 

comunidade (reflexo das 

opressões sofridas). 

 Falta de oferta de serviços 

turísticos. 

 Dificuldade de comercializar a 

produção local. 

 

 

Externo 

(ambiente) 

OPORTUNIDADES (O): AMEAÇAS (A): 

 Ampliação do PERP e PEPI. 
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 Concretização da regularização 

fundiária do Território 

Quilombola Mata dos Crioulos. 

 Implantação da Travessia de 

Parque e Vilarejos do Mosaico, 

ações do GT de Turismo. 

 Capacidade de trabalhar com 

diversos segmentos do turismo 

(TBC, aventura, cultural, rural, 

etc). 

 Políticas públicas para 

comunidade tradicionais. 

 Falta de diversidade de fontes 

de renda, causada pelas 

imposições das UCs. 

 Proibição do uso da Chapada 

do Couto. 

 Igreja evangélica impulsiona 

abandono de tradições 

religiosas (cultura) 

 Inexistência da rede de energia 

elétrica. 

 Precariedade da educação 

pública. 
Fonte: elaboração da própria autora, 2016. 

Conforme proposto, ao realizar os cruzamentos dos elementos da matriz FOFA, foram 

elaboradas estratégias, que visam a manutenção da Mata dos Crioulos, aproveitando as 

oportunidades existentes e minimizando as ameaças identificadas. 

Como resultado do cruzamento das forças e oportunidades foi elaborado a Estratégia 

FO. A conquista do território, a possibilidade de acesso a políticas públicas para comunidades 

tradicionais e o potencial para desenvolvimento do turismo oferecem à comunidade a 

possibilidade de manutenção da comunidade no local.  

O desenvolvimento do turismo, principalmente por meio do projeto da Travessia, que 

já está em andamento, pode diversificar a fonte renda da comunidade, e se pautado na 

autonomia e na valorização da cultura local, pode gerar benefícios significativos. Identificamos, 

como relevante oportunidade, a possibilidade do uso da sede da associação comunitária como 

de ponto de atendimento ao turista e de comercialização do artesanato. 

Identificamos, também, que a finalização do processo de reconhecimento quilombola 

garante o acesso a políticas públicas que podem auxiliar na preservação da cultura local, no 

auxílio para comercialização dos excedentes da agricultura familiar, na produção e venda de 

artesanato local, dentre outras. 

Concretizar a participação da comunidade nos conselhos das UCs e do Mosaico do 

Espinhaço poderá auxiliar na redução dos conflitos gerados e no planejamento integrado e 

participativo do território, fundamental na busca da efetivação das UCs e na garantia da 

preservação do meio ambiente. 

O cruzamento dos elementos fraqueza e oportunidades gerou as Estratégias fO, 

objetivando formas de superar as fraquezas da Mata dos Crioulos aproveitando as 

oportunidades existentes, sendo a atuação do GT de Turismo do Conselho do Mosaico, através 

do projeto de implantação das Travessia dos Parques, uma delas. Contudo há a necessidade de 

envolver a comunidade em todo processo de estruturação desse projeto. 
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Aliado ao desenvolvimento da atividade turística, outra estratégia que pode auxiliar na 

diversidade e garantia de fontes de renda para a comunidade é a possibilidade de criação de 

uma cooperativa, que juntamente com a Associação de Moradores pode fornecer subsídios e 

auxílios para a produção local, sua destinação e comercialização. A cooperativa pode, ainda, 

incentivar e melhorar a produção local de farinha de mandioca, polvilho e rapadura, 

estimulando a agricultura familiar, gerando renda e trabalho, conforme indica fala abaixo. 

O povo produz horta, planta horta. A maioria cria um franguinho no terreiro. A rotina 

do povo é essa. E pra ganhar dinheiro é fazendo farinha pra vender. Agora se o povo 

conseguisse uma fábrica de farinha seria o ideia pro povo, porque melhorava a 

produção. Faz farinha de mandioca e polvilho. Se tivesse uma fábrica de farinha igual 

eu tô te falando dava pra produzir pra vender, ai era um trabalho né. (Entrevistado 

4, 2016) 

 

O povo produz rapadura. Faz rapadura. Toda vida fizeram, farinha de mandioca né, 

que era o forte. (Entrevistado 3, 2016) 

 

O desenvolvimento do turismo e de uma cooperativa são duas possibilidades de superar 

as restrições advindas dos Parques, que afetam a reprodução das comunidades. Essas atividades 

podem oferecer a diversificação da fonte de renda da comunidade, auxiliando sua permanência 

no lugar. Além disso, ambas as atividades podem auxiliar na valorização da cultura local, seja 

na efetivação do turismo na Mata dos Crioulos ou na comercialização de produtos que 

carreguem o esse nome, e com ele sua história e significado. 

O terceiro cruzamento, elaborado entre os elementos forca e ameaça, denominado 

Estratégia FA, buscou orientar o uso das fortalezas para enfrenta ou evitar ameaças. A ameaça 

da ampliação dos Parques com a retirada da comunidade do seu território está parada. Sobre 

isso o gerente do PERP comentou. 

Teve um outro processo de querer ampliar o parque, isso já foi um segundo. Foi a 

segunda questão de ampliação. Depois veio a decretação da comunidade quilombola, 

essas coisas todas. (Entrevistado PERP) 

 

Essa proposta eu não sei nem de quem que foi a ideia no final das contas, você está 

entendendo? Sei que teve essa ideia de ampliar, de fazer um corredor ligando ao 

Itambé, que as vezes foi muito mal pensado também, que teve muito erro nessas coisas 

todas, e tal, tal, tal, deu no que deu.  É isso que eu sei. Isso está parado porque 

acontece o seguinte, tem esse movimento do professor Paraná com o grupo Aranãs 

que foi contra, a comunidade eu não sei o que quer. Eu sei que hoje, eu acho que o 

Estado é que não tem interesse nem para mexer muito com isso. Eu acho que hoje se 

fosse pra propor uma ampliação seria de forma tão diferente, muito diferente. Porque 

as coisas mudaram, já tem um tempo danado, a gente já vê o trem de outra forma. 

Evoluiu tanto que eu, particularmente, se me perguntar, eu acho que deveria as vezes 

nem ter, não ser dessa forma, não sei, porque a gente mudou tanto o pensamento, a 

concepção, as coisas são tão dinâmicas que a gente pensa as coisas de outra forma. 

(Entrevistado PERP) 
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Quanto a ameaça imposta pela inclusão de parte da Chapada do Couto a área do PERP, 

indicamos que se for considerado pelo Estado que a Mata dos Crioulos é um agente histórico 

da conservação ambiental na região, ponderando sobre a manutenção do uso sustentável dos 

recursos, ouvindo e considerando seus saberes para a conservação ambiental e planejamento 

territorial, poderá possibilitar a coexistência dessas territorialidades, sem a proibição das 

atividades tradicionais, conforme indicou o gestor do PERP em entrevista.  

Eu acho que não tem, o povo tá lá e a gente tem que tentar conviver bem, e eles 

respeitando, e as vezes a coisa flui de outra forma. Tudo é colocando e vendo o que 

pode ser feito, entendeu? Eu se me falar assim, há vai coletar lá dentro, tendo 

autorização, vamos resolver, vamos apoiar, vamos conversar. Eu acho que hoje, 

mesmo sendo de categoria integral, nós temos que estudar como é que isso vai ficar. 

Agora não sou eu que vai falar se vai coletar ou não. Porque eu não posso, eu não 

tenho autonomia, mas se falar que vai, como é que nós vamos fazer? Eu acho que 

hoje eu estou aberto a tudo, e se o IEF me perguntar é o que eu tô te falando, pode 

gravar aí porque eu falo que é o pensamento hoje, mas não mando em nada porque 

não tenho autoridade pra isso. (Entrevistado PERP) 

 

Eu acho que dá pra pensar, hoje eu tenho a cabeça aberta totalmente pra isso, porque 

tem que pensar de uma forma diferente né. Pensar numa forma diferente de ir 

trazendo a comunidade, vamos fazer assim, como é que nós vamos fazer aqui? Vamos 

coletar sempre-viva? Vamos fazer o manejo do fogo? Nós vamos trazer a 

universidade pra fazer o estudo sobre isso aqui, como é que isso tem que ser feito? 

Você entendeu? Porque eu acho que dá pra utilizar e preservar também né. Agora 

tem que estudar, porque nós não temos né, que antigamente era uma coisa aleatória, 

hoje não tem jeito de você sair tacando fogo aí de qualquer jeito também né, mas eu 

acho que hoje se for pra conversar minha opinião é isso, é tudo é conversando. Ainda 

mais que a gente para preservar, a gente tem que envolver a comunidade porque tem 

que preservar pra gente, é pro ser humano, não é não? Então acho que a comunidade 

quer coletar, vamos coletar de forma técnica cientifica, nós temos hoje pesquisas 

totalmente avançadas né. Ué, vamos envolver a universidade, vamos envolver a 

comunidade, as ONGs aí, vamos fazer um trabalho bacana sobre isso aí. Quem sabe 

a gente junta o estado com a universidade, com a comunidade e consegue fazer 

alguma coisa diferente ali né. Eu acho, eu penso dessa forma hoje, não é de contrapor 

nada, não é de brigar pra ser de proteção integral, eu acho que tem jeito de preservar, 

preservando com o povo lá, envolvendo todo mundo. Que eles têm que ter obrigação 

de preservar também né, não é só chegar e 'a não porque aqui eu usei' que vai 

depredar, que vai pegar e fazer de qualquer jeito não, vamos fazer uma coisa racional 

ué. Porque senão tiver racionalidade não vai ter sustentabilidade nunca. Porque 

aquilo ali é uma área de proteção permanente, porque ali, aquela Chapada toda é 

uma esponja, aquilo ali toda água que cai ali infiltra pra ficar a vida toda né...é a 

caixa d'água, então pode usar o fogo? Pode, mas de forma, vamos ver a época que 

tem que fazer, como vamos fazer, você entendeu? Eu acho que tem que ser assim. 

Porque lá em volta do parque já tem muita gente hoje que já faz a sua queima 

controlada no seu campo, pra soltar sua cabecinha de boi, que é muito melhor do que 

tacar o fogo escondido a qualquer hora. Então nós já estamos mudando essa 

concepção aí e tentar fazer dessa forma. (Entrevistado PERP) 

 

Atentamos que a parceria para conservação da natureza é possível, já que o território 

quilombola se caracteriza como uma área protegida, mas além do conhecimento técnico 

cientifico devem ser consideramos os saberes locais para definição das formas de uso dos 

recursos naturais. 
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 Comunidade e UCs tem também o turismo como possibilidade e potencialidade em 

comum, que embasado em preceitos de valorização socioambiental, pode gerar benéficos aos 

dois sujeitos, conforme comentou o gestor do PERP. 

Agora uma forma é conversar sobre isso, e hoje com esse desenvolvimento do turismo 

regional, turismo ambiental, de travessia e tudo, era uma forma que o pessoal de lá 

não acredita, porque eles pra acreditar é com o tempo, né. Mas eu acho que era uma 

saída pras coisas, porque nós estamos começando, em vista dos países avançados né. 

Que quando fala de uma travessia num pais da Europa é uma coisa, quando fala aqui 

no vale do Jequitinhonha é difícil. Agora é uma região riquíssima de paisagem, de 

água, de fauna, de flora, de tudo. (Entrevistado PERP) 

 

Entendemos que uma parceria entre comunidade e Mosaico, devido a influência política 

desde último, para buscar agilidade na demarcação do território quilombola pode auxiliar na 

redução do conflito e explicitação da busca pelo planejamento integrado objetivando a 

preservação ambiental, tido como objetivo do Mosaico, e a permanência e manutenção da Mata 

dos Crioulos. 

Tal parceria pode favorecer, também, na conquista da rede de energia elétrica na 

comunidade, auxiliando a comunidade na superação dos entraves burocráticos e políticos desse 

processo, que traria benefícios, também, para o trabalho da APA e das UCs na região. 

Elaborada pelo cruzamento entre os elementos fraqueza e ameaça, a Estratégia fA, ao 

observar todos os elementos que colocam em risco a Mata dos Crioulos, identificou que a 

comunidade deve ser dona do seu desejo de futuro. Entendemos, que tais sugestões implicam 

em grandes transformações em benefício da comunidade, podendo ser alcançadas, apenas, 

através da apropriação de todo esse processo por cada pessoa envolvida, a autonomia e a 

organização social podem favorecer a busca de melhoria da comunidade como um todo, seja 

na conquista de uma educação de qualidade, serviço de saúde, de infraestrutura básica e de 

qualidade de vida. 

A comunidade deve aproveitar os possíveis parceiros que estão próximos. Estreitar 

parcerias com EMATER, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Diamantina, se aproximar 

mais da UFVJM, podendo ser campo para o desenvolvimento de pesquisa e extensão em áreas 

variadas do conhecimento, podem trazer mais benefícios a Mata dos Crioulos. Além de buscar 

instituições e especialistas que entendem e defendem os direitos e interesses dos quilombolas 

frente às outras demandas territoriais. 

Apresentada discussão dos resultados obtidos nessa pesquisa encaminhamos para a 

conclusão desse estudo e para a conquista de seus objetivos. 
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CAPÍTULO 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Compreendemos que a relação entre a Comunidade Quilombola Mata dos Crioulos e os 

Parques que a envolvem gerou desconfortos e prejuízos para ambos os lados, contudo 

entendemos que essa relação pode gerar mais benefícios que danos.  

Consideramos que a territorialidade do Estado se materializa através do discurso da 

proteção ambiental, por meio das UCs, argumento que justificou a inclusão no Parque Estadual 

do Rio Preto de parte da Chapada do Couto. Contudo, com base no aporte teórico desta 

pesquisa, evidenciamos que a relação mantida entre comunidades tradicionais e natureza, por 

mais que pareça degradadora a luz da visão preservacionista, ocorre de maneira equilibrada 

orientada por elementos simbólicos e materiais elaborados historicamente e foi responsável pela 

manutenção preservação da região - a ponto de justificar sua proteção integral, portanto não 

caracteriza uma área degradada.  

Logo diante das diverges territorialidades que se expressam na sobreposição de 

diferentes propostas de organização espacial, indicamos que a região da Chapada do Couto deve 

ser desafetada pelo PERP e integrada aos limites do território da comunidade quilombola Mata 

dos Crioulos. Esse posicionamento, entendemos ser um passo fundamental para iniciar o 

diálogo para resolução dos conflitos locais e considera que em parceria com as UCs, tendo 

como base o etnoconhecimento, o planejamento e gestão do território tradicional continuarão 

contribuindo com a conservação ambiental.  

Esse trabalho elucidou que os expressivos impactos ambientais ocorridos nesse 

território não foram gerados pela comunidade e sim por agentes externos. Relatamos que os 

moradores apresentam profunda sabedoria e respeito sobre o lugar e sua natureza, sendo 

responsáveis históricos por sua proteção. Entende-se, dessa forma, que a convivência e a 

parceria desses dos atores é viável e benéfica e que a manutenção de ambas territorialidades é 

possível já que para os dois, esse território só tem valor e sentido se tiver sua natureza 

preservada.  

Nesse sentido argumentamos que a proposta elaborada pelo IEF de ampliação dos PERP 

e PEPI não se justifica, já que a titulação de território tradicional, que se caracteriza como área 

protegida, garantirá a ideia de corredor ecológico, evoluindo o entendimento das propostas de 

conservação ambiental. 

A participação e envolvimento nos espaços públicos de gestão das UCs estudadas 

permitiu compreender como se dá a territorialidade do Estado na Mata dos Crioulos. O IEF, 
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enquanto Estado que se territorializa através das UCs, assim sendo, constatamos que, as ações 

para minimizar os conflitos já gerados, são pontuais e individuais, todavia geralmente ocorrem 

graças ao esforço individual de servidores que atuam pelo Estado, já que não existe grande 

apoio institucional. 

Evidenciamos também a necessidade de contribuir com a garantia de formas de manter 

e diversificar a renda das famílias da comunidade, visto que a maior parte das famílias 

desenvolve a agricultura familiar, contudo, apontado pelos entrevistados, há dificuldades de 

comercialização do excedente do cultivo.  

Identificamos, nesse sentido, a necessidade de orientação sobre formas de organização 

em cooperativa que poderá auxiliar a comunidade romper barreiras burocráticas e facilitar a 

comercialização da produção local. Além disso, incentivaria a intensificação da produção local, 

comercialização do artesanato e de itens alimentícios. O conselho do Mosaico do Espinhaço 

pode ser parceiro nessa proposta, já que é forma por diversos atores capacitados, por contribuir 

na capacitação da comunidade. 

Outro fator, de expressivo potencial, que garante a diversificação de fontes de renda 

local e dialoga com a proposta do Mosaico do Espinhaço é o desenvolvimento do turismo. O 

turismo local, principalmente através da proposta de roteiro da “Travessia de Parque e 

Vilarejos” pautado pela noção do Turismo Étnico, pode ser desenvolvido em parceria com as 

UCs e se concretizar como ferramenta de redução de conflitos, de aproximação dos atores, de 

valorização cultural e ambiental e de planejamento local. 

 Concluímos que a Mata dos Crioulos, há muito vem sendo, e pode continuar a ser, 

guardiã da sociobiodiversidade local. A proteção desse território não faz sentido se não for em 

prol das pessoas que foram responsáveis por ele ainda existir, e que em parceria esses atores 

podem garantir a preservação ambiental, a proteção e valorização cultural e a preservação desse 

território e tudo intrínseco a ele. 
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APÊNDICES  

APÊNDICE A. Roteiro Semiestruturado: entrevista com a comunidade. 
ROTEIRO SEMIESTRUTURADO:ENTREVISTA COM A COMUNIDADE 

Data ___/___/2015 

Localização no GPS-Ponto:___/Lat:_________/Long________/Altitude_________m 

Gravação Número:_________ 

1) Dados gerais sobre o entrevistado: 

Nome:_______________________________________________________________ 

Estado civil: ( ) solteiro ( ) casado ( ) viúvo ( ) outro*_________________________ 

Idade:_____________Profissão___________________________________________________ 

Local de nascimento:_______________________. Tempo que reside na comunidade:_______. 

Escolaridade: ________________________________________________________ 

Formação histórica 

Como e quando surgiu esta comunidade? Qual o seu primeiro nome? 

Existiu escravidão próxima à comunidade? Quando? Onde? 

As pessoas que hoje moram nesta comunidade são da mesma família? 

Qual foi o padroeiro escolhido para a comunidade? 

Território 

De quem era esta terra? Quem foram os primeiros moradores? 

Como ocorreu a intervenção das UCs?  

Houve algum processo na justiça? Quem os ajudou? E hoje, como está a situação? 

Como ocorreu o processo de autodeclararão quilombola? E hoje, como está a situação? 

Trabalho 

Como era o trabalho na roça antigamente? Fazia-se o mutirão? 

O que era cultivado/produzido pelos moradores da comunidade? E hoje o que 

cultivam/produzem? 

Como é o trabalho da campina? 

Migração 

Quando começou a migração nas comunidades? Para onde iam? Com qual objetivo? 

Tem algum retornando hoje em dia? Por que? Os que migram podem voltar e encontrar um 

terreno para morar e trabalhar? 

Percepção socioambiental 

Como era as matas da comunidade antigamente?  

Quem foi o principal responsável pela derrubada destas matas? 

Havia muitos animais nas matas? Quais? E por que sumiram? 

Os moradores caçavam com frequência antigamente? E hoje, ainda se caça? 

E os rios/córregos, como era a qualidade e a quantidade de suas águas?  

Com relação às chuvas, chovia mais antigamente? Em que mês começava a chover e quando 

parava? E hoje? 

Saberes tradicionais 

Você benze ou conhece alguém que o faça? 

Você sabe usar as plantas medicinais o conhece alguém que saiba? 

Como são feitas as construções das casas? 
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APÊNDICE B - Roteiro Semiestruturado: entrevista com gestor do PERP 
ROTEIRO PARA APLICAÇÃO DE ENTREVISTA: 

 

Percepção gestor de UC 

Data _____/_____/2016 

Gravação Número:_________ 

1) Dados gerais sobre o entrevistado: 

Nome:_______________________________________________________________ 

Estado civil: ( ) solteiro ( ) casado ( ) viúvo ( ) outro*_________________________ 

Idade:________________ 

Profissão___________________________________________________________ 

Comunidade e Cidade de nascimento:____________________________________ 

 

 

Fale da sua vida e os caminhos de envolvimento com a UC 

Sabe falar sobre o envolvimento da Mata dos Crioulos com a Criação da UC? 

Fale sobre a demarcação e ampliação da UC, argumentos e critérios da ampliação. 

Sabe falar sobre o envolvimento da Mata dos Crioulos na proposta de ampliação da UC? Eles 

foram consultados? 

Comente sobre a proposta de ampliação do PERP com o PEPI. 

Comente sobre o uso da Fazenda Santa Cruz e Gavião pelo PERP. 

Como é hoje a relação da UC com a Comunidade? Ela tem cadeira no conselho? 

Qual a opinião sobre os usos da Chapada do Couto? 

Quais são as consequências da proteção da Chapada do Couto? 

Diante da contestação do uso dessa região pela comunidade, qual o posicionamento do gestor?  
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APÊNDICE C - Recorte da área da Mata dos Crioulos, de acordo com comunitários entrevistados, e pontos relevantes da comunidade. 
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Apêndice D - Área de uso da Mata dos Crioulos, segundo entrevistas com comunitários, e UCs no território. 
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ANEXOS 

ANEXO A: ATA 1ª reunião ordinária do Conselho Consultivo do Mosaico 

Espinhaço de 9 de junho de 2014 

 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO 

Diamantina, MG – 09/06/14 

No dia 09 de junho de 2014, no auditório do Mercado Velho, Praça Barão de Guaicuí, Centro, 

Diamantina, MG, deu-se início às 09 horas da manhã a reunião ordinária do Conselho 

Consultivo do Mosaico Espinhaço Jequitinhonha-Cabral. Primeiramente, Alex (Biotrópicos), 

moderador da reunião, deu as boas vindas com informes gerais e apresentou a pauta do dia, 

abrindo espaço para inclusão de temas sugeridos naquele momento e considerados relevantes 

para discussão. Foi sugerida a inclusão de tópico para se prever a possibilidade de realização 

de uma reunião com o Prof. Claudenir (UFVJM) e colaboradores, com o propósito de se 

discutir situações conflituosas que estão ocorrendo em comunidades situadas no entorno das 

Unidades de Conservação da região, visando alinhamentos e proposições. De pronto, a plenária 

entendeu a relevância do tema, mas, sinalizou que deveria ser discutido em ocasião própria. 

Para tanto, houve a sugestão de que o tema fosse tratado em reunião extraordinária com data 

proposta para 18 de agosto de 2014. Após consolidada a pauta, a reunião iniciou-se com a 

leitura da Ata da reunião anterior realizada no dia 04/11/13 e ficou acordada a urgência de 

retorno das demandas da última reunião. Em seguida, Alex contextualizou a plenária, acerca 

da situação das cadeiras que estão sem representação e aquelas que indicaram oficialmente 

novos representantes para composição do Conselho. Sobre esse tema, Gabriel (IEF) sugeriu 

que sejam incluídas APA’s que estão inseridas na região da Serra do Cabral, para suprir a 

carência de representação daquela região no Conselho. Silvia (PEPI – IEF) sugeriu que as 

instituições IMA e Emater participem assiduamente do conselho, uma vez que, estas possuem 

grande penetração nas comunidades e, portanto, poderiam contribuir mais efetivamente para 

ações do Mosaico. Em seguida, Alex expôs a proposta de criação do Monumento Natural Gruta 

do Salitre, para amplo conhecimento desta iniciativa no âmbito do Mosaico. Gabriel 

mencionou que a criação de uma RPPN, nesta situação, poderia ser mais vantajosa, pensando-

se em arrecadação de ICMS Ecológico, uma vez que, o Monumento Municipal poderia gerar 
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maiores dificuldades de gestão. Na seqüência, foi aberto espaço aos coordenadores dos Grupos 

de Trabalho (GT) para exposição de resultados alcançados e planejamentos efetuados, bem 

como para discussão e avaliação em plenária das perspectivas de manutenção dos eixos 

temáticos: Incêndios florestais, Sempre Vivas, Turismo, Educação Ambiental e Comunicação. 

Quanto ao GT – Incêndios Florestais, concluiu-se que diversas ações foram realizadas 

isoladamente sem articulação entre UC’s ou vinculados diretamente com planejamentos do 

Mosaico. O mesmo foi constato em relação as ações realizadas pelo GT – Sempre Vivas.  

Referente ao último, Eliana (Supram), sugeriu que o Conselho elaborasse um documento e 

encaminhasse para setores responsáveis cobrando agilidade no processo de regularização da 

coleta de Sempre Vivas, o qual já estaria bem encaminhado. Considerando que Leonardo 

(APAEAV), coordenador do GT Incêndios Florestais, não se encontrava mais nesta regional e 

que, Marcio (ICMBio), coordenador do GT Sempre Vivas, sinalizou não mais assumir esta 

tarefa devido às grandes demandas do ParNa Sempre Vivas, bem como a inexistência de 

interessados para os substituírem, acordou-se pela inativação destes GTs no âmbito do 

Conselho, ressaltando, porém, que as ações pertinentes continuariam ocorrendo em outras 

agendas. Quanto ao Eixo Temático de Turismo, concluiu-se que diversas ações esparsas 

ocorreram desde a última reunião realizada em 04 de novembro. Assim, a colaboradora 

Daniella Eloi (turismóloga) se comprometeu coordenar as ações deste GT em busca de 

sistematizar os trabalhos e manter o GT em atividade plena. Relativo ao GT de Educação 

Ambiental, Maíra (UFVJM), apresentou os resultados da pesquisa realizada com os gestores 

das UC’s, a fim de mensurar o perfil das atividades de educação ambiental realizadas pelas 

Unidades. Este GT permanece no formato proposto com cronograma de atividades. Quanto ao 

GT de Comunicação, Alex seu coordenador, relacionou as ações de divulgação que estão 

ocorrendo, especialmente em redes sociais, e enfatizou a necessidade de focar este GT como 

centralizador dos outros GT’s, ressaltando que todas as ações devem passar pela comunicação.  

Gabriel sugeriu que as diversas pontuações levantadas durante a reunião em relação aos Eixos 

Temáticos, sejam documentadas, para que no próximo encontro não sejam abordados os 

mesmos assuntos. Finalizada a primeira parte da reunião, houve intervalo para o almoço. No 

retorno, seguindo a pauta, foi realizado um momento de breve rodada de notícias para 

atualização e nivelamentos acerca das diversas ações que estavam ocorrendo no âmbito das 

Ucs e das comunidades do Mosaico, bem como das entidades representadas. Destacou-se a 

divulgação da realização do Seminário e proposta de criação de um núcleo de Espeleologia em 

Diamantina, bem como a instalação de estações meteorológicas no Campus da UFVJM e nos 

Parques do Pico do Itambé e Rio Preto, via o programa ComCerrado. Nesta ocasião, Miguel 

Veloso (APA Felício), comentou sobre a “crise” das atividades agrícolas na região devido às 

leis ambientais e a morosidade dos órgãos licenciadores na anuência de pequenas intervenções. 
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Gabriel sugeriu que a Prefeitura de Felício dos Santos, induzisse uma reunião, junto a Supram 

e o IEF, a fim de buscar minimizar esta situação. Dando seqüência a pauta do dia, a 

representante do Promata, Ana Cecília Gonçalves, apresentou as ações da instituição e os 

projetos que são desenvolvidos no Estado de Minas Gerais. Alex elucidou a existência de um 

recurso oriundo do Promata para ações de fomento ao Mosaico e pediu a sugestão de todos 

para possíveis aplicações deste recurso. Após breve discussão e entendimento da necessidade 

da elaboração de um plano de trabalho para se alcançar a sustentabilidade da gestão do 

Mosaico, ficou definido que a secretaria executiva iria elaborar uma proposta baseando-se nas 

considerações apontadas na reunião e apresentaria aos demais Conselheiros em outro 

momento. Raquel (UFVJM) sugeriu que a proposta e sugestões fossem encaminhadas via e-

mail. Logo após, como novos assuntos inseridos na pauta no início da reunião, o Sr. Laerte 

(Funivale) narrou a difícil situação de subsistência de muitas comunidades inseridas no entorno 

das UCs, sugerindo o desenvolvimento de ações como alternativas renda, através de processos 

produtivos como, piscicultura, apicultura, etc. Gabriel sugeriu uma ação piloto na comunidade 

de Capivari, já que ela está próxima de três UC’s (APAEAV, PEPI e Monumento Natural). 

Acordou-se que a Funivale faria a mobilização da referida comunidade onde deveria ocorrer 

uma reunião, junto ao IEF como coadjuvante, para levantar suas demandas. Ana Cecília 

(Promata) informou que estas demandas não poderiam ser atendidas diretamente pelo Promata, 

mas se encaminhadas à DDCF (Diretoria de Desenvolvimento e Conservação Florestal), talvez 

pudessem obter recursos. Mudando de assunto, Natália informou que o ICMBio oferecerá um 

curso de metodologia participativa durante 5 meses, em que se pode incluir a participação de 

UC’s Estaduais e do Mosaico como instituição. Ficou acordado que as pessoas interessadas em 

participar deveriam se manifestar para que seu nomes fossem encaminhados ao ICMBio. 

Finalizada a pauta prevista, fica acordado que a próxima reunião ordinária ocorrerá no dia 03 

de novembro de 2014, em local a ser definido. Nada mais sendo tratado, a reunião foi encerrada 

e esta ata lavrada. 

 

 

ANEXO B: ATA 2ª reunião ordinária do Conselho Consultivo do Mosaico 

Espinhaço de 28 de novembro de 2014 
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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO 

Diamantina, MG – 28/11/14 

 

No dia 28 de novembro de 2014, no auditório da Associação Comercial de Diamantina – ACID 

deu-se início às 09 horas da manhã a reunião ordinária do Conselho Consultivo do Mosaico 

Espinhaço Jequitinhonha-Cabral. Primeiramente, Alex (Biotrópicos), moderador da reunião, 

deu as boas vindas registrando agradecimento à ACID pela cessão do espaço. Em seguida 

apresentou a pauta do dia, abrindo espaço para inclusão de temas sugeridos naquele momento 

e considerados relevantes para discussão. Os seguintes temas foram sugeridos para inclusão na 

pauta: a) proposta de desassoreamento do Rio Capivari; b) compensação ambiental; c) criação 

de GT Sempre- Vivas pelo Estado; d) plano de ação para conservação da Flora do Espinhaço; 

e) garimpo da Areinha, que está causando impactos no córrego Água Santa, em Couto de 

Magalhães; f) incêndios florestais na região. A plenária acatou as inclusões e, após consolidada 

a pauta do dia, a reunião iniciou-se com a leitura da ata da reunião anterior realizada no dia 

09/06/14. Após efetuados pequenos ajustes a ata foi aprovada. Dando retorno sobre alguns 

pontos discutidos e registrados naquela ata, Alex esclareceu que a proposta de realização da 

reunião com o professor Claudenir (UFVJM), não havia ocorrido devido à dificuldade 

encontrada para buscar o melhor formato para o encontro, e pelo fato da Presidência e 

Secretaria Executiva do Mosaico terem entendido que o assunto deveria ser tratado e discutido 

em momento mais oportuno. Referente ao questionamento levantado pelo Sr. Miguel de Felício 

dos Santos, sobre a morosidade por parte dos órgãos ambientais na regularização das 

intervenções ambientais pelos produtores rurais, Eliana (Supram) enfatizou que não há 

morosidade na regularização, mas sim uma grande dificuldade dos produtores rurais em atender 

as exigências para formalização dos processos, conforme procedimentos e normas 

estabelecidas na legislação ambiental. Nathália (ICMBio), por sua vez informou que aquele 

curso de metodologia participativa havia sido transferido e ocorrido em outra região, mas que 

poderia ser demandado a qualquer tempo ao ICMBio para agendamento e realização no 

Mosaico do Espinhaço. Dando continuidade, Gabriel (IEF) sugeriu que a ata da presente 

reunião fosse encaminhada logo que possível para evitar esquecimentos dos temas tratados por 

parte dos participantes, bem como dos encaminhamentos firmados. Sendo assim, estabeleceu-

se um prazo máximo de uma semana após a reunião para ser encaminhada a ata e de quinze 

dias, para a plenária dar o retorno sobre concordância e/ou possíveis alterações. Em seguida, 

Alex fez uma breve apresentação, desde a criação do Mosaico para contextualizar a plenária 

dos avanços de gestão alcançados no último biênio. Prosseguiu apresentando o escopo da 

proposta de trabalho que será enviada ao Promata com o objetivo de buscar o fortalecimento e 

a sustentabilidade financeira e gerencial do Mosaico. Ficou acordado que a proposta seria 
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finalizada e enviada ao Promata até o dia 05/12 e no prazo de quinze dias seria enviado o 

retorno à plenária. Dando prosseguimento, os Grupos de Trabalhos vigentes do Mosaico 

(Educação Ambiental, Turismo e Comunicação) apresentaram as suas ações e avanços, desde 

a última reunião. Quanto ao Grupo de Comunicação, Alex iniciou apresentando “Slides de 

apresentação básica sobre o Mosaico” que será encaminhada a todos os gestores de UC’s para 

incorporação nas apresentações sobre as respectivas UC’s ou para uso quando fosse necessário. 

Brevemente relatou o funcionamento do facebook do Mosaico solicitando que todos 

contribuíssem com postagens interessantes para divulgação nas redes sociais, incluindo as 

atividades dos GTs para integração e estímulo a novos integrantes. Também destacou a 

importância da divulgação da logomarca do Mosaico em materiais gráficos de todas as UC’s 

do Mosaico, a exemplo do que o Instituto Biotrópicos vinha fazendo em relação às placas, 

cartazes e folders da Gruta do Salitre. Maíra (UFVJM) apresentou as atividades e expectativas 

do Projeto Sala Verde Diamantina, com exposições realizadas e a proposta da cartilha de 

educação ambiental focada no Parque Estadual do Biribiri a ser publicada no início de 2015. 

Referente ao GT de Turismo, Daniella (Instituto Milho Verde) relatou as reuniões e 

planejamentos do grupo, destacando a ação no território da Mata dos Crioulos. Neste ponto, as 

discussões do GT apontaram necessidade de promoção de cursos de qualificação aos 

comunitários. A plenária sugeriu então, contato com o grupo de permacultura da Serra do 

Intendente para produção dos banheiros alternativos e indicação da Funivale para construção 

das fossas sépticas. Daniella finalizou com chamamento de adesão de mais membros para o 

GT. Logo após, Gabriel informou que a SEMAD criou um GT das Sempre vivas, via Promata, 

que apoiará de forma consultiva as ações e propostas da empresa de consultoria que será 

contratada para elaboração de diagnóstico de manejo das sempre-vivas com foco na construção 

de norma para a viabilização da regulamentação desta atividade no território estadual. Qualquer 

interessado poderá participar deste GT bastando para tanto enviar para o e-mail 

(flavia.vieira@meioambiente.mg.gov.br) seus dados pessoais (nome, CPF, e o que representa). 

Foi destacado que essa iniciativa contribui com o plano estratégico do Conselho do Mosaico e 

que substitui a agenda do GT Sempre-Vivas, criado no âmbito do Mosaico, mas inativado por 

impossibilidade atual de ação por parte de seus membros. Finalizada a primeira parte da 

reunião, houve intervalo para o almoço. No retorno, seguindo a pauta, foi realizado um 

momento de breve rodada de notícias para atualização e nivelamentos acerca das diversas ações 

(eventos, cursos) que estavam ocorrendo no âmbito das UC’s e das comunidades do Mosaico, 

bem como das entidades representadas. Alex enfatizou a importância das entidades 

representadas no Conselho, em rodízio a cada reunião, fizesse uma breve apresentação 

institucional, para melhor conhecimento dos conselheiros sobre a atuação bem como 

potencialidades de alinhamentos destas com o Mosaico. Aproveitando a oportunidade, Sr. 

mailto:flavia.vieira@meioambiente.mg.gov.br
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Laerte discorreu brevemente sobre a Funivale destacando que se trata de uma entidade aberta, 

e convidou os interessados a se tornarem afiliados. Em seguida, Valdecir (APAM do Rio 

Manso) informou que participou do evento Diamantiagro e percebeu que os alunos estão 

necessitando de estágios, no entanto, não há convênio entre a UFVJM e os municípios da 

região. Raquel (UFVJM) informou que as prefeituras também devem solicitar essa demanda à 

universidade e ressaltou que os municípios desanimam quando se deparam com a burocracia 

para firmar convênios. Dando continuidade à rodada de notícias, Gabriel comunicou a 

elaboração/revisão de planos de manejo em UC’s da região em 2015 (Elaboração: APAE 

Águas das Vertentes; Estação Ecológica da Mata dos Ausentes; Parque Estadual da Serra Negra 

– Revisão: Parque Estadual do Rio Preto, Parque Estadual do Pico do Itambé). Alex comunicou 

que a Gruta do Salitre também está em processo de elaboração do Plano de Manejo. Gabriel 

informou sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR) e pediu aos presentes para que façam a 

divulgação do referido cadastro, uma vez que, a demanda está muito baixa e ainda há um prazo 

para o cadastramento. Miguel (Prefeitura de Felício dos Santos) sugeriu que o IEF e a Supram 

façam mutirões nos municípios para realização do CAR. Eliana informou que esta alternativa 

já foi cogitada, no entanto, o sistema ainda está passando por ajustes, razão pela qual ainda não 

foi feita uma ampla divulgação sobre o CAR. Sendo assim, logo que o sistema apresentar 

condições adequadas, parcerias com os órgãos Emater, Sindicatos e outros, serão realizadas 

para efetuar os mutirões. Prosseguindo, Gabriel informou que a comunidade Mata dos Crioulos 

está passando pela etapa de aprovação dos laudos antropológicos feitos pelo INCRA, estudos 

estes que definirão a abrangência do território quilombola o qual ao que parece irá abranger 

parte da região da Chapada do Couto e possivelmente parte do Parque do Rio Preto. Neste 

sentido resta ao Mosaico aguardar a publicação definitiva dos estudos do INCRA e se 

manifestar posteriormente a isto caso tal ação se mostre necessária. Nathália informou que a 

comunidade de Vargem do Inhaí também está passando pelo mesmo processo e irá sobrepor o 

Parque Nacional das Sempre-Vivas. Encerrada a rodada de notícias, a Profª Raquel apresentou 

os resultados conclusivos do trabalho de Análise da Oferta Turística da APA das Águas 

Vertentes, parceria entre a UFVJM e o IEF. Em seguida, Gabriel apresentou os resultados da 

pesquisa sobre a efetividade do Mosaico sob o olhar dos gestores das UC’s envolvidos, como 

parte da sua dissertação de mestrado. Tomando a discussão sobre os assuntos inseridos na 

pauta: compensação ambiental, foi enviado aos conselheiros, via e-mail, o documento básico 

referente ao assunto para apreciação de todos; sobre o garimpo da Areinha, tema sugerido por 

Jório (CMDRS), Gabriel sugeriu que as comunidades que se sentirem prejudicadas pelo 

garimpo da areinha se mobilizassem e entrassem com uma ação junto ao Ministério Público, 

uma vez que, os órgãos ambientais, municipais, estaduais e federais não tiveram atuação mais 

incisiva no controle desta atividade por enquanto;sobre a prevenção dos incêndios florestais na 
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região, Valdecir irá promover uma reunião junto ao Corpo de Bombeiros, Policia Militar 

Ambiental, IEF, Prefeituras, Mosaico e outros, para alinhar as diretrizes; quanto ao plano de 

ação para conservação da flora do Espinhaço meridional, Gabriel relatou sua experiência de ter 

participado de um workshop sobre o tema realizado na Serra do Cipó, destacando 

posicionamento dos pesquisadores em desconsiderar a maioria das Unidades de Conservação 

do Mosaico para a realização de estudos de busca de espécies ameaçadas ao entenderem que a 

flora nestas áreas já se encontra preservada. O Conselho entendeu que se tratava de um 

posicionamento equivocado por parte dos pesquisadores, e que a Secretaria Executiva 

manifestaria oficialmente opinião discordante na expectativa de mudança de metodologia do 

grupo de trabalho do CNCFlora; referente à proposta de desassoreamento do Rio Capivari, 

Eliana informou que se a solicitação justificar que se trata de uma  situação de emergência, a 

prefeitura pode solicitar a intervenção e depois regularizar o processo. Neste contexto, o 

Mosaico emitirá um oficio solicitando a atenção do poder público municipal e estadual, no 

sentido de viabilizar intervenções de recuperação de áreas degradadas que incluam o Rio 

Capivari. Alex apresentou a situação de ocupação de cadeiras no Conselho ressaltando as 

entidades que se posicionaram interessadas em renovar seus mandatos para o próximo biênio, 

bem como aquelas que se desligaram oficialmente ou indiretamente devido às repetidas 

ausências sem justificativa nas reuniões, gerando vagas.  Ao colher sugestões para o 

preenchimento de novas vagas, foi apontado pelos conselheiros a Prefeitura de Buenópolis, as 

APAs municipais da região da Serra do Cabral, Território da Cidadania e Corpo de Bombeiros. 

Entre as novas cadeiras ocupadas o conselho aceitou a incorporação de representante da 

Prefeitura de Rio Vermelho, que já vinha participando ativamente dos encontros do Mosaico. 

Foi estabelecido prazo de 1 mês para a definição da composição final do Conselho, sendo que 

já foram prontamente renovadas as representações das entidades que entregaram nesta data as 

cartas de indicação de representantes conforme apresentado no documento anexo. Nada mais 

sendo tratado, a reunião foi encerrada e esta ata lavrada. 
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ANEXO C: ATA 4ª reunião ordinária do Conselho Consultivo do Mosaico 

Espinhaço de 2 de dezembro de 2015 

 
 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO CONSULTIVO 

Diamantina, MG – 02 de dezembro de 2015 

 

No dia 02 de dezembro de 2015, no andar superior do Mercado Velho de Diamantina, deu-se 

início às 09 horas a reunião ordinária do Conselho Consultivo do Mosaico Espinhaço 

Jequitinhonha-Cabral. Após as boas vindas, Alex (Biotrópicos), secretário executivo do 

Mosaico, registrou as atualizações na composição do Conselho, destacando a nomeação de 

João Paulo Velloso Amaral como novo representante do Instituto Milho Verde em substituição 

a Daniella Elloi de Souza, e as indicações do Tenente Lidnalvo Pereira da Silva (Comandante 

do 4º Pelotão da Polícia Militar de Meio Ambiente) e do Sargento Washington de Miranda 

Melo, ambos para representarem a 14ª Cia. Todos foram considerados empossados na ocasião. 

Ressaltou-se a vacância de representação da FUNIVALE/Serro e Supram/Diamantina além das 

possibilidades de inserção de outros atores no Conselho a qualquer tempo, sobretudo do setor 

privado, prefeituras e comunidades rurais, ainda pouco representadas no Conselho do Mosaico. 

Foi manifestado também o incentivo a participação nas reuniões de representantes da Rede de 

Comunidades Quilombolas Izidoro e CODECEX. Entre os presentes, foi destacada a presença 

de Sergio Gonçalves (Secretario Municipal de Meio Ambiente de Diamantina), da Sra. Lilian 

Costa Pires (Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Rio Vermelho) e de 

Hebert Canela Salgado (professor do Curso de Turismo da UFVJM) entre outros não 

conselheiros que atuam como colaboradores nas ações do Mosaico. Tonhão, presidente, 

ressaltou a importância do perfil dos conselheiros e a necessidade de empenho dos mesmos 

para se garantir a efetividade das representações institucionais no Conselho. Após consolidada 

a pauta do dia, iniciou-se a leitura da ata da reunião anterior realizada no dia 22/05/2015 sendo 

essa aprovada. Em relação ao retorno de alguns pontos principais discutidos e registrados 

naquela ata, Alex informou que Termo de Referência da proposta do Promata para estruturação 

do Mosaico continuava emperrada não resultando em repasses financeiros.  Para iniciar a pauta 

do dia Renan (APAEAV-IEF) sugeriu inserir discussão sobre a necessidade de capacitação da 

equipe de profissionais das UCs sobre a Educação Ambiental, visto a carência e falta de 

planejamento para se trabalhar o tema na UC e ao seu redor.  Clemente (EE Mata dos Ausentes), 

por sua vez, prosseguiu pedindo ajuda para o desenvolvimento de atividades de educação 
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ambiental em Senador. Tonhão acrescentou que devemos realizar no próximo ano uma 

campanha integrada de Educação Ambiental em todas as UC do mosaico, fazendo uma corrente 

em todos os municípios para que seja um evento grande e que faça repercutir na mídia regional. 

Nesse sentido, já havia sido sinalizado em reunião anterior a necessidade de se elaborar um 

programa de Educação Ambiental regional para atrair verbas de implementação a partir de 

compensações ambientais. A professora Maira Goulart (UFVJM) integrante do GT de 

Educação Ambiental lamentou que o GT não tem se encontrado com frequência e que as ações 

do mesmo estão atendendo apenas pontualmente as UCs. O Centro de Educação Sala Verde 

Diamantina, como por exemplo, coordenado pela Biotrópicos em parceria com a UFVJM 

elaborou cartilha educativa voltada para professores e aplicada na Trilha da Água Limpa 

(PEBI), bem como várias ações de educação ambiental que vem resultando produtos ligados 

as Ucs (calendário educativo, roteiro educativo para o Lajeado/Milho Verde e programa na 

Rádio Universitária, são expectativas para 2016 com a ajuda dos alunos do curso de Ciências 

Biológicas da UFVJM). A fim de contribuir, a Natalia (ParNa SV) se propôs a integrar no GT 

de educação ambiental, destacando um curso oferecido pelo ICMBio onde se ensina a educação 

ambiental critica construtiva, cujo público atende todas as idades e poderia ser destinado aos 

gestores das UCs. Antonio (PEBI) lembrou de um trabalho de circo ambiental que possui 

apresentações belíssimas e que retrata a realidade das comunidades envolta das UCs e que o 

evento poderia ser uma grande iniciativa no Mosaico. Em fim, foi motivado novo ânimo no 

GT de Educação Ambiental para restabelecer sua agenda com a tentativa de buscar maior 

integração de ações educativas entre as UCs do Mosaico. O GT de Turismo, por sua vez, 

informou os encaminhamentos sobre o projeto instalação de fossas e banheiros na comunidade 

do território da Mata dos Crioulos que abrangerá aproximadamente 08 famílias. O projeto foi 

elaborado e estava em fase de ajustes e afinamentos com o IDENE para se obter apoio deste 

quanto à sua implementação. Paralelamente, os conselheiros levantaram a possibilidade de ao 

invés de instalação de fossas sépticas, fossem propostos banheiros de fossa seca (ecológicos). 

Após debate, uma nova proposta ficou de ser elaborada pelo GT de turismo com o apoio de 

professores da UFVJM, enquanto também se aguardaria o retorno do posicionamento do 

IDENE a respeito, bem como o relato e parecer de Claudete (Emater) sobre a questão já que 

ela esteve à frente de todo o processo e não estava presente na reunião em curso. Prosseguindo, 

Alex fez a apresentação das ações realizadas pelo GT de Comunicação e enfatizou a dificuldade 

em alcançar as informações e ações que ocorrem nas UC’s, sugerindo que cada instituição 

coloque em sua agenda o envio das suas atividades à Secretaria Executiva. Além disso, também 

enfatizou a importância das UCs não se esquecerem de utilizar a chancela do Mosaico quando 

realizarem qualquer atividade em seu cronograma de trabalho anual, bem como aquela breve 

exibição de slides sobre o mesmo na rotina de suas apresentações. O Conselho destacou a 
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necessidade de uma divulgação mais efetiva do Mosaico em todos os meios de comunicação, 

para dar maior visibilidade para o mesmo, bem como para incentivar maior participação da 

sociedade nas reuniões e ações diversas promovidas; além disso, sugeriu que as informações 

publicadas no facebook também fossem encaminhadas por email aos conselheiros e 

colaboradores. Estimulando a necessidade de fortalecer a equipe de todos os GTs, foi 

recomendado que todos os conselheiros participassem de pelo menos um grupo. A articulação 

dos GTs ficou a cargo dos seguintes nomes: Tainá (GT de Turismo), Maira Goulart (GT de 

Educação Ambiental) e Alex (GT de comunicação), cabendo à Secretaria Executiva coordenar 

a reorganização dos grupos via email.  Durante a rodada de notícias onde relatos de ações 

pertinentes no âmbito do Mosaico foram lembrados e compilados pelos presentes, Alex 

comunicou a realização do 4º Congresso Mundial de Reservas da Biosfera em Lima/Peru, em 

2016, oportunidade que o Espinhaço não poderia deixar de estar representado, cabendo esforço 

coletivo para captação de recursos para custeio da viagem; O Sargento Miranda falou do 

Programa de Educação Ambiental-PROGEA desenvolvido pelo Batalhão nas escolas. O 

Conselho entendeu que se tratava de uma grande oportunidade de se criar sinergismo entre as 

ações do GTs de Educação Ambiental e o de Comunicação do Mosaico aliados ao PROGEA 

dada a dimensão social e envolvimento das escolas no projeto; outros destaques na rodada de 

notícias foi a informação de aguardo para se iniciar o plano de manejo e termo de referencia da 

APA das Águas Vertentes; a inauguração da sede administrativa da APAM do Rio Manso; 

capacitação de consultores da Estrada Real; processo de finalização do Plano de Manejo do 

PARNA Sempre Vivas e a realização de vários seminários como o II SEPUC em Diamantina; 

realização da oficina de planejamento participativa da EE Mata dos Ausentes; Ação de 

Educação Ambiental em Penha de França; semana da Água na Serra do Cabral; seminário Serra 

Negra e II Fórum Ambiental Caminhos da Serra em Gouveia. Várias ideias foram levantadas 

ao longo da reunião e registradas para o alcance oportuno do devido amadurecimento do tema 

e tomada de diretrizes, tais como: apoio ao Monumento Natural situado em Milho Verde, 

visando desenvolver ações na comunidade local que promovam a harmonia entre UC e 

comunitários; discussão sobre a viabilidade de destinação às Unidades de Conservação de uma 

porcentagem do ICMS Ecológico arrecadado pelos municípios; inserção e maior discussão 

sobre prevenção e combate aos incêndios. Valdeci (APAM Rio Manso) relembrou que Joelma 

e Jerônimo ficaram responsáveis em ajudar na brigada de incêndio voluntaria. A proposta era 

de três brigadas por ano para Couto, porém até o momento não tiveram resposta. A Natalia se 

propôs a ajudar procurando as pessoas citadas. Nesse momento foi lembrado a solicitado que 

Jerônimo desse retorno sobre as ações preventivas quanto aos incêndios no ParNa Sempre 

Vivas. Sobre aspectos gerenciais administrativos do Mosaico, sugeriu-se buscar informações 

atualizadas sobre a situação da casa da UFMG em Diamantina e a possibilidade de parceria em 
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sediar a Secretaria Executiva no local – nesse ponto, Alex ressaltou a grande oportunidade que 

seria juntar projetos do GAIA, grupos da UFVJM, UFMG, IEF, Biotrópios dentre outros em 

um mesmo espaço físico, criando um excelente laboratório e espaço de discussão sobre o 

Espinhaço, estimulando a pesquisa e as ações educativas; também foi lembrada a necessidade 

de se avançar na proposta de se consolidar um fundo de gestão do Mosaico; estreitar laços com 

as Promotorias de Justiça de Meio Ambiente das comarcas abrangidas pelo Mosaico a fim de 

captar recursos advindos de compensações entre outros para efetivação de ações ambientais na 

região. Nada mais sendo tratado, a reunião foi encerrada e esta ata lavrada. 
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Anexo D: Projeto 2 GT de Turismo 

 
TRAVESSIA DE VILAREJOS E PARQUES  - ESTUDO DE CASO PARQUE 

ESTADUAL DO RIO PRETO E PARQUE ESTADUAL DO PICO DO ITAMBÉ 

Objetivo: Consolidar a Travessia do PEPI e PERP como produto turístico certificado e 

qualificado  

Municípios do Mosaico envolvidos: Santo Antônio do Itambé, São Gonçalo do Rio Preto e 

Serro  

Ações:  

1 – DIAGNÓSTICO DA OFERTA EM CAMPO 

* Realização da travessia pelo GT de Turismo 

GT de Turismo: 7 pessoas  

Data: 19 a 22 de setembro 

*Recursos: 

- Lanche para trilha (café, lanche e 2 almoços de trilha) = 30,00 

- Almoço – 1 dia = 15,00 por pessoa  

- 2 carros de apoio 

- Apoio com animais de carga do PEPI a Seu Santo – Apoio do PEPI 

- Apoio com animais de carga do Mozá a Sede do PERP – Apoio do PERP  

- Animal de carga do Seu Santo até o Mozá = 150,00  

*Questões a serem levantadas em campo: 

- Controle de pragas  

- Limpeza e manutenção das trilhas 

-Levantamento de famílias com interesse em oferecer serviços ao turista  

- Sinalização  

- Necessidades de capacitação (valores/serviço oferecido; limpezas e condição da estrutura 

física; atendimento) 

*Possibilidades de parcerias: 

- Espinhaço Eco Bike: Recurso para travessia do GT de Turismo  

- Serra Sertão: Recurso para travessia do GT de Turismo  

- Andarilhos da Luz: Recurso Financeiro para do GT de Turismo  

- PERP: deslocamento do PERP para Diamantina, Burro dos animais de carga  

- PEPI: Alimentação para travessia do GT Turismo (R$ do ICMS de Santo Antônio do Itambé), 

deslocamento de Diamantina para Itambé  

2 – DIAGNÓSTICO DA OFERTA PÓS CAMPO 

*Elaboração de relatório de campo GT de Turismo 

GT de Turismo: 7 pessoas  

Data de prazo: Dezembro de 2014 
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*Possibilidades de parcerias: 

- Curso de Turismo da UFVJM: Tabulação dos dados  

3 – IMPLANTAÇÃO DO PRODUTO TURÍSTICO 

*Produção de folder  

Data de prazo: Dezembro de 2015 

*Certificação pela ABETA  

Data de prazo:  Julho 2016 

*Sinalização  

Data de prazo: Julho de 2015  

*Capacitações  

Data de prazo: Dezembro de 2015  

*Recursos: 

- Madeira para sinalização  

- Impressão de folders  

- Piché ou Betume para placas  

*Possibilidades de parcerias: 

- EMATER: Cursos de capacitação  

- Curso de Turismo da UFVJM: Cursos de capacitação e pesquisa de campo  

- SENAR: Curso de capacitação 

- COMTUR do Serro:  recurso para madeira de sinalização  

- Circuito dos Diamantes: Consolidar centro de atendimento ao turista nos 3 municípios 

- Espinhaço Eco Bike: recurso para impressão dos folders 

- Serra Sertão: recurso para impressão dos folders 

- Andarilhos da Luz: recurso para impressão dos folders 

- Prefeitura de São Gonçalo do Rio Preto: recurso para impressão dos folders 

- Secretaria de Turismo de Santo Antônio do Itambé: recurso para impressão dos folders 

 

 

 


