
XI  Reunión  de  Antropología  del  Mercosur,  30  de  noviembre  –  4  de
diciembre de 2015, Montevideo, Uruguay.

GT120.  “TERRITÓRIO,  IDENTIDADE,  PRODUÇÃO  E  PATRIMÔNIO:  A
REPRODUÇÃO DO MODO DE SER E VIVER DAS COMUNIDADES DOS
QUILOMBOS NA AMÉRICA LATINA”

Coordenadores:

Aderval Costa Filho (UFMG) Coordenador do Comitê Quilombos da ABA; adervalcf@gmail.com 

Osvaldo  Martins  de  Oliveira;  Vladimir  Montoya  Arango  (Universidad  de  Antioquia/Colombia)
oliveira.osvaldomartins@gmail.com 

Vladimir  Montoya  Arango  Universidad  de  Antioquia,  Instituto  de  Estudios  Regionales
vladimir.montoya@udea.edu.co 

Comentadora: Eliane Cantarino O’Dwyer – UFF

Projetos de etnodesenvolvimento: solução ou adequação? 

Joyce Silva dos Santos Drumond Linhares
Mestre em Ciências Sociais pelo Programa CPDA/UFRRJ

joyce.drumond@gmail.com

Passados 27 anos da formalização dos direitos quilombolas na Constituição de 88, muitas
conquistas,  perdas  e  mudanças  foram acumuladas  pelo  movimento  quilombola.  Sem
pretensão de recuperar aqui a rica história do movimento quilombola no Brasil, pretendo
nesse artigo apontar novas situações enfrentadas por essas comunidades para além do
processo de reconhecimento. Para tal, trago impressões de um estudo de caso realizado
na  comunidade  Quilombola  Campinho  da  Independência-  Paraty,  região  da  Costa
Verde/RJ,  fruto  de  uma  pesquisa  de  campo  que  realizei  na  comunidade  em  2012.
Vislumbrando os instrumentos jurídicos aprovados a partir  da Constituição Federal  de
1988 e o Programa Brasil Quilombola - dentre outras iniciativas que asseguram o direito
ao território  e  a  assistência  social.   Pretendo neste  trabalho pontuar  as  mudanças e
inovações iniciadas  com o  processo de  reconhecimento  através  de  um estudo  sobre
alguns empreendimentos comunitários que são resultado de projetos com perspectivas de
etnodesenvolvimento. Esses projetos hoje vividos pela comunidade estão intrínsecos ao
processo de autoreconhecimento da identidade quilombola vivido pelos quilombolas do
Campinho. Mas, os desafios prosseguem, mesmo os projetos de etnodesenvolvimento
tendo  como  objetivo  a  autonomia,  vão  servir  ambiguamente  como  instrumentos
normativos  e  de  adequação  da  produção  do  Campinho  ao  mega-projeto  de
desenvolvimento  turístico  iniciado  em  Paraty  na  década  de  70.  Em  outras  palavras
pretendo problematizar a partir de um estudo do processo de reconhecimento do grupo
étnico, as inovações produtivas e as estratégias de permanência e práticas coletivas de
domínio no território. 
Palavras-chaves: quilombo, etnodesenvolvimento, autonomia, território. 

Desde a Constituição de 1988 o Estado formalizou a existência das comunidades

quilombolas bem como instituiu a importância da caracterização da sua territorialidade, a
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partir  daí,  foi  planejado  programas,  projetos  e  diretrizes  políticas  envolvendo  os

quilombos.  No  passado,  essas  comunidades  desenvolveram  práticas  cotidianas  de

resistência, a manutenção e a reprodução de seus modos de vida característicos e na

consolidação  de  um  território  próprio.  Hoje,  assumem  essas  identidades  políticas

construídas  na  relação  com o  estado  na  reivindicação  de  direitos  territoriais  e  como

“barganha” de projetos de naturezas diversas. Desenhando-se assim complexas redes de

cooperação envolvendo agencias e agentes do governo, ONGs, movimento quilombola e

sociedade civil.

As situações das comunidades tradicionais eram bastante análogas até a década

80, viviam as margens das políticas públicas e na sua maioria ameaçadas por conflitos

fundiários. As semelhanças entre o movimento quilombola e o indígena – compreendendo

que  as  populações  tradicionais  vão  além  dessas  duas  categorias  -  no  processo  de

democratização do país  podem ser  confirmadas quando Verdum (2006)  afirma que a

emergência das entidades indígenas (e  aqui incluo os quilombolas) e o crescimento de

seu papel político no processo de democratização no Brasil  estão relacionados a três

fatores:  a  percepção  dos  índios  e  quilombolas  da  necessidade  de  autoorganização

voltada para a defesa de territórios, recursos naturais e autonomia política; o processo

mais amplo de “redemocratização” da sociedade nacional verificado nos anos 1980, que

teve no processo constitucional de 1986 seu ponto alto; e o contexto transnacional. 

No  contexto  transnacional,  é  marcante  o  papel  exercido  pelo  discurso

desenvolvimentista  com  preocupações  ecológicas  globais  (mudança  climática,

biodiversidade, sustentabilidade) e de combate à pobreza, além da importância política e

financeira  que  as  organizações  nãogovernamentais  passaram  a  ter  no  cenário  do

desenvolvimento mundial e com o reconhecimento das organizações multilaterais de que

os  povos  tradicionais  podem  e  devem  ser  sujeitos  políticos  e  atores  gestores  do

desenvolvimento  local,  o  que  vem  se  materializando  no  apoio  financeiro  a  inúmeros

projetos de desenvolvimento local/ etnodesenvolvimento nas comunidades tradicionais da

América Latina.

A formalização desses processos para os quilombolas configurou-se na criação de

duas entidades governamentais representativas das comunidades quilombolas em nível

nacional, são elas: Fundação Cultural Palmares/FCP e Secretária de Políticas Públicas de

Promoção  de  Igualdade  Racial/Seppir.  As  duas  entidades,  criadas  em  momentos

diferentes,  serão  as  principais  responsáveis  pela  articulação  e  gestão  de  projetos  e

programas com caráter de desenvolvimento nas comunidades.

A partir desse quadro, pode-se indagar até que ponto esse ideal de cooperação



não estaria refletindo e conservando-os pilares de uma tradição de pensamento orientada

pela  ideia  de  uma razão  universal  modeladora  da ordem.  Esta  é  capaz de instaurar

ordens  sociais  e  ideais  racionalmente  planejadas  em  contextos  percebidos  como

desordens. Ou se, no âmbito dos discursos que julgam os processos cooperativos como

inexoráveis  em  nossa  contemporaneidade,  levam-se  em  conta  as  especificidades  e

dinâmica  locais,  as  indeterminações  e  a  imprevisibilidade  que  marcam as  interações

sociais, bem como os campos de poder e de disputa em que elas ocorrem. (Lima, 2006)

Trago  como  exemplo  de  reflexão  notas  do  campo  que  realizei  em  2012  na

comunidade do Campinho da Independência Paraty/RJ região da Costa Verde. 

Os  negros  que  permaneceram  na  região  da  Costa  Verde,  desde  o  início  da

formação do Estado brasileiro, isso é desde a colonização, foram atores importantes nos

processos econômicos da região. Em tempos de colonização eram mão de obra escrava

das respectivas fazendas que pertenciam e eram naquela época, considerada também,

importantes  mercadorias  da  economia  Paratyense;  posteriormente  pós-Abolição  as

comunidades negras junto com outras comunidades rurais da região eram produtores

(marginalizados)  de  insumos (como cana-de-açúcar  para  produção  de cachaça,  café,

banana, mandioca, peixe, etc) que movimentavam a economia e abastecia a região.   

Apesar de sempre existirem e estarem integradas de certa forma ao mercado de

Paraty, as comunidades negras rurais estiveram “isoladas” socialmente por muito tempo.

Eram considerados bairros  rurais  perigosos,  onde morava  um “pessoal  bravo  negro”,

como lembram os moradores do Campinho. Ao longo da história a sua existência foi em

alguma medida conflituosa por ocuparem terras valorosas para grupos econômicos da

região, a terra acabou passando por transformações em função de diferentes interesses.

As formas de existirem dos remanescentes de quilombo de Paraty são resistência às

normas desses grupos econômicos hegemônicos.   

Vislumbrado  um  panorama  geral  da  história  da  comunidade  Campinho  da

Independência,  relacionada a mudanças regionais e nacionais,  proponho nesse artigo

organizar o processo de mudança social no Campinho em três atos, como no teatro cada

ato é marcado por uma alteração do cenário, com entradas e saídas de personagens.

Dessa forma pretendo destacar dentro da dinâmica social os fenômenos de liminaridade,

que segundo Turner emergem no “interstícios da estrutura social”, propiciando aos atores

sociais a experiência concreta de estarem às margens da sociedade e criando ocasião

para pessoas ou grupo representarem, simbolicamente, papéis que correspondem a uma

posição  invertida  em relação  ao  status  ou  condição  que  ordinariamente  possuem no

quadro hierárquico da “estrutura social”.   É a partir desses fenômenos da dinâmica social



que emerge a identidade quilombola Campinho da Independência, que se organiza hoje

como grupo étnico camponês pertencente à região da Costa Verde.   

1° ATO - As três irmãs herdam as terras  

A história começa como contam orgulhosamente os moradores da comunidade, e

quem quer que vá falar do Campinho da Independência, com as três irmãs: Antonica,

Marcelina e Luiza. No século XIX, eram elas escravas que viviam dentro da casa grande

da antiga Fazenda Independência e realizavam serviços privilegiados, tais como tecer,

bordar e pentear para os brancos. Com o fim da escravidão, as três irmãs receberam

terras  do  senhor  e  continuaram vivendo  onde  hoje  está  localizada  a  comunidade  de

Campinho  da  Independência.  Praticamente  todos  os  moradores  da  comunidade  são

descendentes de uma dessas três mulheres.  O pequeno grupo original dispunha de uma

vasta área para trânsito e uso, porém na condição de grupo familiar e pequena força de

trabalho  pôde  ocupá-la  apenas  parcialmente.  A  ocupação  efetiva  foi  praticamente

impossível e grande parte da terra permaneceu, por muito tempo, como espaço vazio e

disponível como descreve Gusmão1.  

Esse espaço vazio definido pela antropologa, Arruti em relatório técnico2 identificou

um  “campo  negro”,  que  abrangia  as  quatro  comunidades  quilombolas  da  região,

Campinho da Independência, Cabral, Cambury e Fazenda. O “campo negro” é composto

por uma extensa rede de relações e interesses de todo tipo, que conectava quilombolas,

mascates, taberneiros, lavradores, escravos urbanos, capoeiras e até mesmo autoridades

locais. Nesse local circulavam mercadorias, armas e, principalmente, informação. Essas

comunidades são familiares, o que foi reafirmado em campo pelos próprios quilombolas.

De acordo com eles, antigamente havia uma trilha que ligava as comunidades e que

permitiu  por  várias  gerações  a  realização  de  trocas  de  mercadoria:  peixes,  farinhas,

bananas, feijão e etc. Essas trocas se estendiam até as outras comunidades de caiçaras

e  indígenas,  e  se  estendem  ainda  hoje  organizadas  pelo  Fórum  das  Comunidades

Tradicionais. 

2°ATO – Perigo iminente desapropriação   

O fim desse ciclo é marcado com o início de um processo de desapropriação do

1A antropologa Neusa Gusmão descreve no livro Terra de Pretos e Terra de Mulheres o processo de auto-
reconhecimento e reconhecimento da identidade dos quilombolas do Campinho. 

2Relatórios antropológicos encomendados pelo INCRA ao antropólogo José Maurício Paiva Andion Arruti.



território  que  não  foi  concluída,  mas  resultou  em  uma  profunda  mudança  social  na

comunidade a partir de 1960. Campinho sofreu fortes pressões por decretos estaduais,

federais  e  o  mais  impactante  deles  a  construção  do  trecho  da  BR  101  Rio-Santos.

Gusmão descreve em seu livro vários momentos dramáticos desse processo da luta no

cotidiano daquela época. Escolhi um evento dentre esses que traz vários elementos para

compreendermos o processo que a comunidade estava passando naquela época.  

(...)  o  grupo  negro  do  Campinho  defronta-se  com os  “homens  da
estrada” e com a violentação do pouco que lhes resta de seu território. “Eles
do DNER (Departamento Nacional  de Estradas e Rodagens) falavam em
indenizar  que  tinha  documento.  Nós  não  tinha  papel  algum,  eles  então
mandavam sair  das casas e  construir  em outro  lugar.  Derrubavam tudo,
inclusive  a  lavoura,  cafeeiro,  laranjeiro  e  não  pagavam  nada.”  Os  mais
velhos, Tio Gustavo e Tio Evenso, tomam a frente do grupo e opõem-se à
derrubada do que “já tava acabado, só mudava o que estava sendo feito”,
referindo-se às casas em construção. Por outro lado, o traçado da Rodovia
implicava derrubar a capela velha e os velhos se opuseram a isto, pois “ela
era sagrada”. A igreja, disseram, “ficava onde estava”. Até hoje, o desvio da
Rodovia implicou a existência de uma longa curva no morro da escola, área
central  da  comunidade-bairro  onde  está  a  igreja  nova,  construída
recentemente no mesmo local da antiga capela. (Gusmão, 1995:125)  

O trecho acima descreve um momento dramático na comunidade, a derrubada da

igreja simbolizava naquele momento a gota d’água,  a ruptura ou quebra completa da

comunidade,  mas  houve  a  mobilização  coletiva  e  o  desfecho  foi  favorável.  São  nos

momentos mais críticos da sociedade os “dramas sociais” tendem a aparecer com mais

frequência,  em  outras  palavras  no  processo  da  vida  social  os  dramas  emergem

demarcando a relação dialética entre “estrutura” (que representa a realidade cotidiana) e

antiestrutura  (momentos  extraordinários,  definidos  pelos  “dramas  sociais”).  (TURNER,

2008)  O  evento  descrito  pelos  quilombolas  do  Campinho  reproduz  o  sentimento  de

communitas que configura uma antiestrutura,  naquele momento a derrubada da igreja

significava derrubar algo sagrado compartilhado por aquelas pessoas. A derrubada da

igreja  consistia  na  quebra  de  uma  relação  entre  indivíduos  concretos,  históricos,

idiossincráticos, que é parte do sentimento de communitas que Turner descreve; para ele,

communitas surge espontaneamente motivada por valores, crenças ou ideais coletivos,

configurando-se numa antiestrutura. A antiestrutura aqui seria o grupo familiar que passa

a ser categorizado pelo Estado por Quilombo do Campinho, categorizada assim a partir

de  uma  mudança  do  Estado.  Na  definição  do  Turner  a  antiestrutura  não  configura

ausência de estrutura, mas um modelo alternativo e espontâneo de organização social

que emerge momentaneamente nos interstícios da sociedade. (TURNER, 1974, p.161-



174)     

Esse  processo  de  reconfiguração  do  espaço,  onde  os  atores  principais  em

negociação  são  o  Estado  e  os  quilombolas  do  Campinho,  culmina  na  criação  da

Associação  de  Moradores  do  Quilombo  Campinho  da  Independência  (AMOQC).  A

AMOQC é um ator importante na história e organização dos quilombolas do Campinho. A

sua história tem início quando em 1975, organizados em torno da Comunidade Eclesial de

Base e com a ajuda da Comissão Pastoral da Terra, os moradores do Campinho acionam

a  justiça  em  busca  de  seus  direitos.  Como  na  época  ainda  não  havia  a  previsão

constitucional  garantindo a titulação coletiva das terras de quilombo, eles entram com

ações  individuais  de  usucapião,  argumentando  que  desde  o  século  XIX  habitavam

aquelas  terras.  Durante  alguns  anos  os  processos  judiciais  ficaram  paralisados  e

dispersos por diferentes cartórios, dificultando a atuação do advogado responsável. Em

1980, o Estado do Rio de Janeiro interveio manifestando interesse na área e solicitando o

envio das ações para a Vara de Fazenda Pública. Já em 1986, a União Federal alega

estar interessada na área devido à criação da Área de Proteção Ambiental do Cairoçu. A

comunidade passa, então, a ter que disputar suas terras não apenas com os grileiros e

empreendimentos  imobiliários,  mas  também  com  o  Poder  Público  interessado  na

preservação ambiental da área. 

Em  1994,  em  consonância  com  o  movimento  quilombola  que  vai  se  firmando

nacionalmente, Campinho não só participa como são coadjuvantes, os quilombolas de

Campinho  da  Independência  fundam  a  Associação  de  Moradores  do  Quilombo  do

Campinho (AMOQC) e começam, então, a exigir a titulação coletiva de suas terras. A área

da comunidade é finalmente titulada em março de 1999. Hoje a AMOCQ transcende a sua

importância  local  como  organização,  as  lideranças  quilombolas  do  Campinho  são

importantes  sujeitos  atuantes  nas  principais  questões  que  envolvem as  comunidades

tradicionais (indígenas, caiçaras, caipiras, quilombolas) da Costa Verde.  

Quadro IV: Marcos de mudança do espaço social do Campinho da Independência em linha histórica 

Período Colonial Fim do Ciclo do ouro – 
Até década de 50

Expansão 
Capitalista

 - os negros eram escravos na 
Fazenda Independência 

- Terras doadas as 3 escravas: 
Antonica, Marcelina
- Sertão da Independência 

Construção BR 101 
década de 70
- Conflito fundiário 
marcado pela 
especulação imobiliária
- Perda de território 

Fonte: elaboração própria   



3° ATO: Projetos de etnodesenvolvimento, solução ou adequação?   

Hoje, a comunidade do Campinho, depois de conquistar o título do seu território em

1990, precisa lutar e ajustar seus modos de vida aos assédios do mercado regional que

adotou  um  projeto  de  desenvolvimento  baseado  no  turismo.   Os  quilombolas  do

Campinho representados pela AMOQC tornam parte do grande pacote turístico oferecido

pela cidade de Paraty.  Dentro dessa realidade uma das estratégias hoje adotada pelo

grupo, que de alguma forma, dentro das perspectivas da comunidade, mantém o projeto

coletivo do território é o turismo comunitário. São eles camponeses étnicos adaptando-se

as  novas  estruturas  agrárias  da  região,  absorvidos  pelos  grandes  projetos  de

desenvolvimento regional. É uma produção camponesa, que se mantém ou se recria na

estrutura agrária como uma forma de luta por sua permanência; ao mesmo tempo em que

dela  se  vale  o  sistema  dominante  para  extração  e  captação  de  seu  sobretrabalho.”

(GNACCARINI; MOURA, 1983,4).   

Corresponde assim a processos de ajustamento e ressignificação local perante as

forças econômicas e políticas hegemônicas. Esses processos de mudança, na estrutura

agrária da Costa Verde, fazem parte de uma mudança econômica local e também do

estado do Rio de Janeiro. O censo agropecuário 1995-1996 apresentado pelo Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) constata que o Estado do Rio de Janeiro

caracteriza-se  pelo  seu  desenvolvimento  urbano.  A  intensificação  do  processo  de

urbanização, e a expansão das atividades de lazer e turismo vêm substituindo atividades

de lavouras em diversas regiões do estado como a zona litorânea e a serrana, o que se

destaca é o declínio de cultivos tradicionais e a ampliação de segmentos mais modernos

praticados  de  modo  intensivo.  Importante,  portanto,  observar  os  efeitos  dessa

reestruturação econômica da agricultura do Rio de Janeiro na comunidade e as inovações

resultantes. 

A construção da rodovia é um importante elemento canalizador da intensificação

desse processo na região,  principalmente na comunidade do Campinho.  Combinados,

não por acaso, com a chegada das unidades de conservação e o modelo econômico

adotado pela região de turismo, trouxeram profundas mudanças no processo contínuo de

formação  da  comunidade  do  Campinho.  Como  os  próprios  quilombolas  comentam a

construção da estrada e todas essas mudanças que a região estava passando espremeu

as  áreas  de  plantio  e  junto  com  a  desvalorização  dos  seus  produtos  levaram  os

agricultores para construção civil  e serviços gerais no turismo. O que implicou em um

distanciamento das futuras gerações da agricultura, atividade que era passada de pai



para filho.   

Os homens foram trabalhar fora e deixando as mulheres cuidando da terra e dos

filhos,  inicia-se  aí  um  processo  de  ressignificação  dos  processos  produtivos  da

comunidade, surgindo aos poucos o que hoje se configura na Casa de Artesanato e no

Restaurante. Assim como as mulheres foram protagonistas na origem da comunidade,

vão  ser  elas  também  nesse  momento  importantes  atores  para  a  continuidade  da

comunidade com essas novas atividades econômicas iniciadas por elas.  

O artesanato, por exemplo, começou como instrumento de auxilio na roça e para

uso doméstico, como conta Adilse:  

Minha  mãe  fazia  muito  tapete,  peneira,  samburá,  balaio  para  tirar

produto da roça sabe. Que era uma necessidade, porque não tinha saco,

então eram carregados os produtos da roça num balaio, num samburá. Hoje

não, hoje todo mundo tem uma bolsa, uma sacola, antes não, ela fazia as

bolsas de palha.  

Com a chegada da estrada e do fluxo de turistas, os objetos artesanais domésticos

ganharam outro valor. Tornaram-se produtos rentáveis, no início eram vendidos na cidade,

mas na opinião dos quilombolas eram desvalorizados.  Já o movimento que sucedeu o

Restaurante começou posteriormente com Ninha (hoje coordenadora do restaurante) e

mais um grupo de dez mulheres, fazendo comida para grupos de visitante organizados

pela Associação.  

Figura VI: Artesanato – Exposição do artesanato quilombola na Casa da Cultura de

Paraty, 2013 (foto arquivo pesquisadora)               

Fonte: arquivo pessoal  

As alternativas de geração de renda que se destacaram pela condição geográfica

são as associadas ao turismo rural contemporâneo. Elas possibilitaram aos produtores

familiares do Campinho a inserção em atividades não-agrícolas e consequentemente o

aumento da renda familiar. 

O presidente da associação, Vaguinho, diz que “o turismo não é a alternativa” que

eles queriam, mas pela característica da região e a proximidade da comunidade de Paraty

e Trindade o turismo chegou sem pedir  licença. Surgindo então à necessidade de se

organizar  para  que  “as  coisas  acontecessem  da  melhor  maneira”,  como  enfatiza

Vaguinho.   



Com  a  chegada  dos  projetos  e  editais  no  Campinho,  advindos  dos  novos

programas de políticas governamentais,  as atividades que surgiram inicialmente como

complemento de renda realizado pelas mulheres no território, ganham atenção especial e

vão ser capacitados e normatizados por ONGS e assistência técnica.  

Importante ressaltar que o Campinho pela sua localização e história historicamente

esteve bem amparado por movimentos alternativos da região (ambientalistas, militantes

do movimento negro, intelectuais e etc.). O que tornou a comunidade um campo ideal

para  aplicação  das  políticas  com perspectivas  de  etnodesenvolvimento,  o  que  não  é

possível  na  maioria  das  comunidades  quilombolas  desse  país,  o  que  torna  quase

impossível a aplicação dessa política universalista prevista no PBQ, compreendendo os

grandes desníveis de articulação que as comunidades estão.    

Mesmo nas condições ideais esses projetos enfrentam dificuldades no Campinho,

por exemplo, os projetos não abarcam a comunidade como um todo nas atividades. O

artesanato,  como veremos,  é  o  de  maior  amplitude,  mas  não é  rentável  o  suficiente

servindo mais como complemento de renda. Os objetivos dos empreendimentos, porém,

não se limitam aos objetivos econômicos, essas atividades acabam sendo instrumentos

para  fortalecer  a  imagem  do  Campinho  como  Quilombo,  ganhando  visibilidade

nacionalmente  e  internacionalmente.  Visibilidade  que  atrai  mais  projetos  e  ações  de

diferentes instituições pelo país e pelo mundo, algumas dessas ações vão ter objetivos

mais externos a comunidade que internos com a justificativa de caridade. Por exemplo,

presenciei na situação do campo um grupo de estudantes chilenos desenvolvendo um

projeto  de  construção  sustentável  na  comunidade.  Na  ocasião  alguns  quilombolas

questionavam a real funcionalidade do espaço que estava sendo construído e do material

que  estava  sendo  utilizado.  Como  os  próprios  quilombolas  constataram  “como  a

construção que usava tanto bambu, seria sustentável aqui que nem tem bambu”. O que

se constata é uma preocupação maior na apresentação do discurso sustentável do que a

real  viabilidade  de  ações  sustentáveis,  status  que  vão  ser  repetidos  em  diferentes

organizações.  Configurando  quase  que  uma  afetação  esse  alvoroço  que  os  termos

relacionados  à  sustentabilidade  vão  causar  na  comunidade  civil  mundial,  que

conseqüentemente  vão  hiper-valorizar  formas  de  viver  em  comunidade  criando  uma

imagem essencializada. No caso do Campinho essas ações serviram para incrementar

seu território com novas estruturas de utilidade duvidosa, como os próprios expressaram.

Já  na  esfera  pública,  os  projetos  e  ações  realizadas  a  partir  da  nova  agenda

governamental  com  importantes  parcerias  de  organizações  não  governamentais

possibilitaram  aos  quilombolas  do  Campinho  organizar  em  espaços  comunitários  o



artesanato e o restaurante; e capacitar monitores/moradores para o turismo e incluir no

território uma agricultura alternativa - o sistema de Agrofloresta.   

Empreendimentos comunitários        

Os empreendimentos mais importantes presentes hoje no quilombo, que seguem

essa perspectiva comunitária são, portanto: o Restaurante, a Casa de Artesanato e a Rota

Turística. São esses de base comunitária, entretanto não é coletivo, mas permite e visa

participação de apenas pessoas da comunidade. Estão esses projetos coordenados por

grupos  em  sintonia  com  Amoqc.  Além  desses  grandes  empreendimentos  de  base

comunitária, existem os pequenos empreendimentos individuais que estão em sintonia

com toda essa movimentação dos empreendimentos turísticos comunitários, são eles: a

pousada, o camping, o barzinho e pequenos negócios que surgem de forma espontânea

de  acordo  com  a  época  e  possibilidades  –  como  a  venda  de  sacolé,  bolo,  etc.  As

atividades  que  antes  aconteciam organizadas  pelas  mulheres  como  complemento  de

renda, ganham outro status com as chegada dos projetos, e trazem novos atores para a

organização social da comunidade, como veremos.     

Em relação à Casa de Artesanato, a coordenadora da Casa conta que era esse um

sonho de sua mãe. Os pais de Adilse são atores importantes na história do artesanato

quilombola do Campinho, são eles dona Madalena e Seu Valentin.  Dona Madalena e Seu

Valentin,  figuras  queridas  na  comunidade  são  responsáveis  pela  multiplicação  do

conhecimento dos antigos de artesanato com taboa e madeira. O sonho deles é vender o

produto na própria  comunidade e por  um valor  justo.  Antes vendiam em Paraty,  mas

tinham dificuldade  “de render  porque lá  eles  não  valorizam seu  produto”.  Através  do

Projeto Chantier3 um grupo de franceses chegaram à comunidade e apresentaram uma

proposta de pensarem e construírem junto a comunidade uma casa que servisse de ponto

de apoio e venda para a produção de artesanato. A casa foi construída com barro e pão a

pique, franceses e quilombolas participaram do processo, para a construção utilizaram o

material  que  os  quilombolas  usavam  antigamente  para  fazerem  suas  casas,  criando

assim um espaço comercial que que remete a um olhar cristalizado da cultura quilombola.

Durante a construção da casa com a demora do término da casa,  quatro famílias se

desvincularam do grupo e construíram outra casa menor na beira da estrada. A maior

parte  dos  artesões  permaneceu  na  Casa  de  Artesanato,  contabiliza-se  que

3 É um projeto que visa colocar em prática trabalhos e ações que produzam efeitos benéficos ao meio
ambiente ou à vida dos pequenos agricultores rurais, visando a conquista de maior geração de renda e
melhor  qualidade  de  vida.  –  vinculado  a  organização  IDACO  -  Instituto  de  Desenvolvimento  e  Ação
Comunitária é uma organização não governamental, de Utilidade Pública



aproximadamente 26 pessoas hoje expõem seus produtos na Casa, sendo que o número

pode variar de mês a mês dependendo da produção individual. Os artesões normalmente

fazem suas produções individualmente, podendo então em uma família ter mais de um

artesão com exposição na Casa.       

Os artesanatos são na sua maioria feitos de taboa, mas tem produtos feitos com

madeira, pano, bambu e diferentes espécies de cipó. Os artesões contaram com ajuda

técnica  também para  inovar  suas técnicas de extração da taboa.   Como conta  dona

Adilse, são os próprios artesões que vão à mata escolher o material para usar:  

 Porque você vai e manda uma pessoa para tirar num chega matéria

prima do agrado para você trabalhar. Então é melhor dedicar e ir lá e colher,

porque ai você vai trazer uma coisa que você vai aproveitar para trabalhar.

Dificilmente você acha uma pessoa que tem conhecimento igual  à  gente

tem. Porque igual, eu tava contando para meu irmão, a gente ia para o mato,

bem pequeninos, a gente ia muito com os pais da gente para o mato, porque

tinha taquara que você olhava tava lá para gente tava boa, mas meu pai

dizia assim “ não filha essa ai não” tinha cinco gomos de taquara pé de

taquara na mesma toceira, naquela toceira ele só ia tirar uma. Não ia tirar

mais  porque  ele  gosta  de  preservar  a  natureza  e  quando  multiplicou  os

artesões,  eles iam na mata  devoraram aquela  toceira  inteira  da  taquara.

Teve  uma  época  que  a  gente  nem tinha  taquaruçu  na  mata,  deles  não

saberem manejar. Ai que veio a Associação que trouxe para cá o plano de

manejo para gente passar para as outras pessoas qual forma de manejar

para não acabar tanto quanto na taboa quanto no cipó. (fala Adilse)  

A quilombola, na sua fala, valoriza a ajuda técnica, mostra que foi importante para a

continuidade  do  espaço  que  eles  usam  para  produção.  A assistência  técnica  nessa

situação  inova  as  formas  de  uso  comum  dos  recursos  básicos.  Segundo  literatura

consultada  (ALMEIDA:  2006),  a  modalidade  de  uso  comum da  terra,  freqüentemente

ignorada  na  estrutura  agrária,  designa  situações  nas  quais  o  controle  dos  recursos

básicos não é exercido livre e individualmente por um determinado grupo doméstico de

pequenos produtores diretos ou por um de seus membros, mas sim por uma unidade

social.  Tal controle se dá através de normas específicas instituídas para além do código

legal  vigente,  acatadas,  de  maneira  consensual,  nos  meandros  das  relações  sociais

estabelecidas entre vários grupos familiares, que compõem a referida unidade social. No

caso, o projeto de manejo vai inovar as normas, o que causa algumas resistências como



complementa Adilse, “teve uns que funcionou, tem outros que não se importam não” se

referindo as novas técnicas de extração ensinadas.   Os artesões organizados em seus

grupos  domésticos  –  pensando  esses  grupos  como  uma  unidade  que  detém  a

propriedade da casa, assume sua manutenção e organização, visando prover os recursos

necessários à reprodução social e cultural de seus membros - definem suas produções e

colheita  de  material  de  acordo  com  as  possibilidades  e  necessidades  da  família.  O

número de artesão varia  por  família,  a  maioria  são ainda as  mulheres,  que fazem o

artesanato como complemento da renda.   

A Casa de Artesanato é o espaço comunitário para a venda,  mas que existem

conflitos, no entendimento do funcionamento, como explica à coordenadora, cada artesão

tem direito  de  expor  seu produto  e  em contrapartida  precisa  participar  do  rodízio  de

atendimento da Casa, que funciona de segunda a domingo. O que estava acontecendo

era que a organização das famílias sobrepunha a organização da Casa, isso é o artesão

familiar combinavam com outro artesão familiar um revezamento na função de atendente,

diminuindo                                                 assim os dias de trabalho na Casa, mas

causando um desfalque no atendimento da Casa. A complexa rede de relações sociais,

estabelecidas pelos artesões no processo produtivo, estabelece suas normas próprias

que não se adéquam a lógica da produção capitalista turística.   

Outra  importante  estrutura  comunitária  criada  para  a  produção  quilombola  do

Campinho  é  o  Restaurante.  O  Restaurante  foi  resultado  do  grupo  de  mulheres  que

cozinhavam  na  casa  da  dona  Filomena  e  servia  na  barraquinha  que  ficava  entre  a

Associação  e  a  igreja.  Hoje  trabalham fixo  no  restaurante  quatro  pessoas  durante  a

semana, durante o fim de semana esse número aumenta em duas pessoas não-fixas, e

em eventos o número de pessoas não fixas são de 34. Os funcionários do Restaurante

não pertencem necessariamente aos mesmos núcleos familiares, e como funcionários

recebem um salário ou diária dependendo do tempo de serviço prestado ao Restaurante.

O  restaurante  é  a  materialização  do  Projeto  Desenvolvimento  Sustentável  em

Comunidades  Remanescentes  de  Quilombo,  uma  parceria  entre  o  Ministério  do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Petrobras, Fundação Universidade de

Brasília (Fubra), Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), Sesi e

Eletro  Nuclear  (site  do  mds).  O  Restaurante  hoje  tem  como  princípio  comprar  seus

produtos apenas com os agricultores e pescadores locais,  na intenção de fortalecer a

rede econômica das populações tradicionais de preferência dos produtores quilombolas

do Campinho. Essa é uma medida prevista no projeto, mas na situação do Campinho só

veio  reforçar  os  laços  entre  as  comunidades  que  se  organizam  hoje  no  Fórum  das



Comunidades Tradicionais.   

 O Restaurante como colocado tem uma organização produtiva diferente da Casa

de Artesanato,  o  número de pessoas que  trabalham tem uma flexibilidade  objetiva  a

demanda do público. Os quilombolas que são funcionários têm uma relação de trabalho

pré-estabelecida,  não  são  organizadores  da  produção  como  acontece  no  artesanato.

Estando, portanto, muito mais sujeitos as demandas e normas do mercado.             

O turismo comunitário: autonomia?  

Quando se fala em desenvolvimento sustentável para comunidades quilombolas

uma  alternativa  priorizada  atualmente  pelos  projetos  do  governo  são  as  atividades

relacionadas ao turismo. Em diferentes contextos regionais as comunidades quilombolas

estão sendo incentivadas a se organizarem para o turismo. É uma iniciativa do governo

federal,  de apoiar  ações comunitárias em comunidades quilombolas  com recursos da

PETROBRÁS e está acontecendo em outras nove comunidades quilombolas além de

Campinho da Independência:  Quilombo de Sumidouro e  de Tapuio (PI),  Quilombo da

Machadinha  (RJ),  Quilombo  de  Ivaporunduva  (SP),  Quilombo  de  Castainho

(PE),Quilombo do Rio de Contas (BA), Quilombos de Oriximiná (PA), Quilombo Mocambo

(SE) e Itamataiuia (MA).  

O projeto responsável é o Turismo Étnico, no Campinho começou a ser executado

em 2005 pela AMOQC e se tornou possível a partir de uma articulação feita pela SEPPIR

(Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial) junto à PETROBRÁS

(Petróleo Brasileiro S/A) além de outros parceiros envolvidos como MDS (Ministério do

Desenvolvimento Social) e FUBRA (Fundação Universitária de Brasília). Hoje além dos

parceiros previstos pelo projeto, o Turismo no Campinho conta com parceiros de fora para

divulgação do roteiro, como agências de turismo no Canadá, Rio de Janeiro, São Paulo e

etc.    A escolha do turismo étnico, ou como eles se referem comunitário,  no caso da

comunidade do Campinho foi necessária visto que o Território Fluminense se encontra

marcado  por  um  intenso  processo  de  urbanização,  que  tem  provocado  profundas

transformações sócioespaciais intensificadas com o crescimento do movimento turístico

da  cidade  de  Paraty  a  partir  da  construção  da  BR101.  O  turismo  comunitário  no

Campinho,  organizado  pela  Associação,  possibilita  a  participação  e  gestão  da

comunidade no processo de gerenciamento dos atrativos garantindo-lhes autonomia de

seus  recursos  turísticos  e  favorecendo  que  os  benefícios  gerados  pela  atividade

contemplem  as  necessidades  da  comunidade.  Fortalecendo  os  empreendimentos

comunitários como o Restaurante e a Casa de Artesanato. O Turismo Comunitário hoje



forma uma grande rede que envolve diferentes atividades produtivas da comunidade: os

agricultores – que produzem o excedente para atender o turismo, os jovens e as crianças

que dançam e fazem apresentação cultural,  o restaurante, o artesanato, os monitores

responsáveis por guia, pessoas que operam no dia-dia, os griôs (contadores de história,

antigos  na  comunidade),  os  palestrantes  (pessoas  mais  esclarecidas  do  processo

quilombola).  A idéia  é valorizar  a  identidade quilombola e ser  uma alternativa para  o

sustento comunitário  em seu território,  é  uma busca de autonomia na gestão do seu

território.   É  presente  no  discurso  das  comunidades  quilombolas  termos  como

“desenvolvimento sustentável” e/ou “auto-sustentabilidade”, usada muitas vezes de forma

caricata no senso comum, os quilombolas significam esses termos como possibilidade de

reprodução e produção social  e  cultural  do grupo,  buscam o que podemos identificar

como autonomia cultural.   

(...)  a  autonomia  cultural  implica  ter  uma  participação  direta  nas

decisões sobre o destino dos recursos naturais contidos no seu território e,

igualmente importante, controle sobre os recursos culturais do grupo (língua,

organização social,  práticas tecnológicas etc.).  A autonomia cultural,  para

funcionar como um verdadeiro subsídio para o etnodesenvolvimento, teria

que operar  em pelo  menos três  planos:  político,  econômico  e  simbólico.

(PAUL LITTLE: 2002,20)   

O turismo conforme está implantado no Campinho tende a dividir a comunidade.

Houve  relatos  em campo da  dificuldade  de  mão de  obra  dos  empreendimentos  não

conseguirem se suprir dentro da comunidade. Ao mesmo tempo os quilombolas oferecem

mão-de-obra fora da comunidade igualmente em empreendimentos turísticos em Paraty e

Trindade. O projeto de turismo comunitário mostra-se estar em consonância com essa

perspectiva dos quilombolas de autonomia, apesar de economicamente não atingir uma

sustentabilidade real do grupo.   

Abaixo  ilustro  em quadro  os  empreendimentos  da comunidade do Campinho e

seus parceiros:   

Quadro V: Mapeamento Empreendimentos e Parceiros

Empreendimentos Quilombolas

trabalhando

Parceiros

Restaurante

Quilombola

4 pessoas fixas

+ 2 pessoas no fim de

semana

+34  pessoas  em

eventos 

(tem  a  participação

Projeto

Desenvolvimento

Sustentável  em

Comunidades

Quilombolas,  MDS,

Petrobras,  FUBRA,



de  quilombolas  de

diferentes  núcleos

familiares)

SEPPIR,  Sesi,  Eletro

Nuclear

Casa de Artesanato 26  artesões  (sendo

um  número  variante

dependendo  do  mês

e  da  disponibilidade

do  artesão,  um

núcleo  familiar  pode

ter  mais  de  um

artesão)

Chantier, IDACO

Turismo Comunitário  Jovens que dançam

jongo,  agentes,

palestrantes, griôs

(a  quantidade  de

participantes  é

flexível  a  cada

evento,  tinham

dificuldade  em

organizar  um  grupo

fixo)

SEPPIR,  Petrobras,

MDS. FUBRA

Agroflorestas Nove famílias PDA,  UFSCAR,

IBAMA,  APA

Cairuçu,  IDACO,

Secretaria  de

Agricultura,  Pesca e

Meio  Ambiente  de

Paraty

Apresentados os projetos com perspectivas de etnodesenvolvimento implantados

no Campinho é pertinente ressaltarmos que a natureza desses projetos está voltada para

adequarem a  produção  quilombola  ao  projeto  macro  de  desenvolvimento  turístico  da

região,  como vimos à produção da comunidade se mantém ou se recria  na estrutura

agrária como uma forma de luta por sua permanência. O turismo, como eles dizem, chega

ao  Campinho  “sem  pedir  licença”.  O  processo  de  reconhecimento  do  território  e  da

identidade  quilombola,  possibilita  esses  atores  negociarem  suas  formas  de  produzir

dentro do projeto de desenvolvimento turístico que o município vive desde os anos 70.  A

produção  quilombola  do  Campinho  se  recria  a  partir  das  estruturas  colocadas  e  da

dinâmica do campo de desenvolvimento da Costa  Verde.  Como define Ribeiro,  estão

marcadas por diferentes capacidades de poder e interesse que são articulados por meio

de processos históricos de estruturação de redes (RIBEIRO,2008).        



Problematizei aqui a noção de etnodesenvolvimento nos projetos governamentais

para  quilombos,  utilizando  o  Campinho  e  os  empreendimentos  ali  implantados  como

objetos  de  estudo.  Esses  projetos  surgem  como  continuidade  da  política  de

reconhecimento dos territórios quilombolas e como observei vão ser determinantes nas

escolhas  dos  recursos  a  serem explorados  e  nas  técnicas  empregadas,  estando  em

consonância com o modelo econômico já dado.

 Esses  novos  projetos  vão  ser  refletidos  no  comportamento  econômico  da

comunidade,  obedecendo  a  lógicas  diferentes  e  diferentes  formas  de  validação.

Campinho,  pelo  seu  status  atingido,  resultado  de  um  processo  de  articulação  das

lideranças com o movimento nacional quilombola mais a rede de parceria constituída na

região,  teve  acesso  à  projetos  e  ações  nem  sempre  acessíveis  a  maioria  das

comunidades quilombolas no país.  No trabalho tratei  de três inovações resultantes de

políticas com perspectivas de etnodesenvolvimento: o Restaurante, a Casa de Artesanato

e a Rota Turística. São essas estratégias hoje definidas por eles de base comunitária, que

compõem a racionalidade econômica do grupo. Mas, como o próprio campo demonstrou,

os três empreendimentos vão ter organizações, abrangência e racionalidade econômica

diferentes. A Casa de Artesanato, pensando nos princípios do etnodesenvolvimento, de

atingir o maior número de pessoas, é o que está mais próximo por sua participação ser

flexível às necessidades e produção dos artesãos envolvidos.  O Restaurante em sua

organização é mais sujeito as demandas do mercado que as da comunidade e é limitado

na  sua  abrangência  e  na  sustentação  econômica  do  grupo  como  um  todo.  A Rota

Turística pelo seu caráter expositivo possui outra validação que vai além da econômica,

pois  possibilita  aos  quilombolas  contarem  a  sua  história  na  perspectiva  deles,  como

detentores da história. Porém, o desafio colocado por essas inovações no território é que

elas  possam  abranger  o  maior  número  possível  da  comunidade  e  não  dividi-la  em

participantes e não-participantes como está tendendo a ser. 

Importante ressaltar os paradoxos e desafios presentes nesta situação de disputa

entre os poderes hegemônicos que falamos acima e a busca pela autonomia cultural, uma

vez que as comunidades quilombolas reivindicam o reconhecimento de direitos territoriais

sobre as áreas que ocupam como meio de proteção e redução das pressões econômicas

e  políticas,  garantindo a  reprodução  de  práticas  sociais  e  culturais.  Em contrapartida

recebem a forte presença desses grupos de interesse tanto governamental quanto não-

governamental.  Se  antes  o  problema  eram  os  territórios  irregulares  e  os  conflitos

fundiários,  hoje  essas  comunidades  vivem outros  tipos  de  assédios,  tanto  de  órgãos

governamentais  que  visam  normatizar  suas  práticas,  quanto  das  organizações  não-



governamentais  que  se  apresentam  com  um  discurso  de  “cooperação”.  Os  atuais

quilombolas do Campinho têm o desafio de ajustar seus projetos coletivos de domínio e

uso do território ao modelo de desenvolvimento turístico imposto há algum tempo pelo

Estado  atendendo  interesses  de  fortes  grupos  econômicos.  Ou  seja,  esses  projetos

governamentais  e  não  governamentais  fazem  imposições  que  nem  sempre  estão

articuladas com a) a satisfação de necessidades básicas do maior número de pessoas; b)

a auto-sustentação e a independência de recursos técnicos e de pessoal. Sendo este

último ponto sensivelmente dependente dos parceiros para sua continuidade.

Entretanto,  em meio  a  esses  projetos  duvidosos,  a  comunidade  do  Campinho

mantém-se presente as duras penas nos novos espaços políticos, criados pelos decretos

6.040 para melhor negociarem seu futuro e do território multi-étnico. Essa extensa rede de

parcerias formada na Costa Verde contribui  hoje para o  fortalecimento da articulação

política entre as comunidades tradicionais da região. 

O elemento inovador no campo de desenvolvimento da Costa Verde é o Fórum de

Comunidades  Tradicionais,  institucionalizado  com o  decreto  6.040.  Como  vimos,  são

relações de reciprocidade construídas ao longo do processo de territorialização da Costa

Verde.  Tem  ele,  liderado  pelo  Campinho,  funcionado  como  um  importante  ator  nas

negociações que acontecem em espaços políticos que envolvem os diferentes grupos de

interesse da região.
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