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Resumo: A partir do Decreto nº 4.887 de 2003, as comunidades quilombolas 

são reconhecidas mediante a autoatribuição. Podendo pleitearem junto à 

Fundação Cultural Palmares (FCP) a certificação de existência como tal,  

acessando os direitos legalmente adquiridos.   Este artigo tem como objetivo 

analisar o processo de construção e acionamento da identidade remanescente 

de quilombo da comunidade São Julião, pertencente ao município de Teófilo 

Otoni, Vale do Mucuri, Minas Gerais, Brasil. Para a realização desta pesquisa de 

cunho qualitativo,  utilizou-se como técnica metodológica entrevista individual em 

profundidade e semiestruturada junto à lideranças locais e famílias residentes no 

território estudado. A partir dos dados coletados pode-se analisar que a 

constituição da identidade enquanto quilombola da comunidade está relacionada 

à fuga das famílias da Guerra do Paraguai no século XIX, para que os jovens 



não fossem recrutados para a batalha.  Também se associa à busca por 

melhores condições de vida em um lugar permanente e mais seguro, permitindo 

perceber que a identidade quilombola de São Julião foi construída a partir da 

necessidade de auto defesa de interesses particulares do grupo, sendo acionada 

pelo medo. 
Palavras-chaves: Remanescente de quilombo; Vale do Mucuri; Identidade.  

Introdução 

De acordo com a Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial 

-SEPPIR - (2012, p.17), teríamos hoje 1.948 comunidades quilombolas 

reconhecidas oficialmente pelo Estado brasileiro; 1.834 certificadas pela 

Fundação Cultural Palmares (FCP); 1.167 com processos abertos para titulação 

de terras no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA); 193 

tituladas com área total de 988,6 mil hectares, beneficiando 11.991 famílias. 
Como se pode observar, o número de comunidades quilombolas é 

expressivo, por isso deve-se ressaltar que no imaginário social contemporâneo 

é muito frequente a associação dos quilombos a elementos do passado, que 

teriam desaparecido do território brasileiro com o fim da escravidão. A 

representação dos quilombos ou mocambos como reduto de negros rebeldes e 

“fugitivos” tem origem no século XVIII.  

A partir da década de 1980, as comunidades negras rurais emergem num 

contexto de luta política, onde os principais protagonistas de um processo de 

reivindicações e conquistas foram o Movimento Negro Unificado (MNU), a 

Comissão Nacional de Articulação dos Quilombos, e outras entidades negras 

que já se organizavam ativamente em todo território nacional naquele momento. 

Com a Constituição Federal de 1988, as comunidades ganham respaldo legal, 

uma vez que esse grupo até então não era reconhecido como sujeito de direito. 

Segundo Jorge (2014), o reconhecimento de comunidades rurais 

conhecidas como “terra de pretos” ou “comunidades negras rurais” só passa a 

ser uma questão presente na agenda política a partir do Art. 68, constante no 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição 

Federal de 1988, que postula: “Aos remanescentes das comunidades de 

quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 

definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos” (BRASIL, 1988). É este 



“dispositivo jurídico” que dá reconhecimento a um grupo até então desconhecido 

legalmente. Entretanto, deve-se ressaltar que tal dispositivo só passa a ter 

relevância significativa, quando os sujeitos envolvidos se conscientizam da 

conquista legal adquirida, fato que irá provocar a busca pela titulação de 

territórios das suas comunidades quilombolas e pela efetivação do 

reconhecimento cultural do grupo (JORGE, 2014). 

O novo conceito de “comunidades quilombolas”, que aparece no Decreto 

nº 4.887/2003, incorpora as definições que os cientistas sociais defendem desde 

os anos 1990 com repercussão até os anos 2015. Com ampla circulação no 

universo acadêmico via Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Ciências Sociais (ANPOCS) e Associação Brasileira de Antropologia (ABA): 

“Remanescente de Quilombo’ é utilizado pelos grupos para designar um legado, 

uma herança cultural e material que lhes confere uma referência presencial no 

sentimento de ser e pertencer a um lugar e a um grupo específico”. (ABA, 1994, 

p. 81) 

Sendo assim, trabalharemos comunidades remanescentes de quilombo 

enquanto grupo étnico-racial que mediante autoatribuição construída 

contrastivamente na relação com os demais sujeitos presentes no seu entorno 

adquirem uma relação territorial baseada em experiências, tradições comuns e 

em laços de resistências a todas as opressões vividas em virtude do ser negro, 

rural e quilombola. 

Este artigo toma como sujeito de estudo a comunidade remanescente de 

quilombo São Julião.  A escolha da comunidade se deve a localização, 

observando as condições de acesso ao campo e a viabilidade de tempo hábil 

para a realização da pesquisa. 

Os dados são oriundos de pesquisa qualitativa, por meio da entrevista 

individual em profundidade, semiestruturada, que de acordo com May (2004), 

tem a característica de um diálogo mais aberto, ou seja, o pesquisador permite 

que os entrevistados respondam as perguntas mediante suas concepções 

acerca do assunto elencado. 

Conforme escreve Gil (1999, p. 120), “o entrevistador permite ao 

entrevistado falar livremente sobre o assunto, mas, quando este se desvia do 

tema original, esforça-se para a sua retomada”. Sendo assim, as intervenções 

durante os depoimentos poderão ocorrerem à medida que outras perguntas se 



fizerem necessárias para elucidar questões não abordadas ou previstas pelo 

roteiro previamente elaborado e/ou para tentar direcionar o diálogo.  

As entrevistas foram realizadas mediante agenda previamente 

estabelecida com as lideranças das comunidades. As lideranças entrevistadas 

foram: representante do sindicato dos trabalhadores rurais; presidente da 

associação quilombola; presidente da associação comunitária, e uma liderança 

indicada pela comunidade1 que não era representante legal de nenhuma 

instituição em específico.  

Com a técnica apresentada, buscou-se analisar o processo de construção 

e acionamento da identidade enquanto remanescente de quilombo no interior de 

São Julião. Compreendendo os fatores que contribuíram para que os 

remanescentes de quilombo acionassem uma identidade. E conquistassem 

reconhecimento e representatividade junto à sociedade,  acessando os direitos 

legalmente adquiridos.  Uma vez que o Decreto nº 4.887/2003, responsável pela 

regulamentação do processo de identificação dos territórios enquanto 

quilombolas, intitula no artigo 2º, parágrafo 1º, o reconhecimento das 

comunidades como remanescentes de quilombo mediante autoatribuição. Fator 

que exige um processo de construção de identidade individual e coletivas dos 

moradores daquele espaço social e geográfico, enquanto comunidade negra 

rural, ou seja, enquanto remanescente de quilombo.   

Em síntese pode-se dizer que é somente através do autorreconhecimento 

como remanescente de quilombo que se torna possível às comunidades 

quilombolas pleitearem junto à Fundação Cultural Palmares sua certificação de 

existência como tal, ou seja, uma Certidão de Registro2 que comprove a 

                                                        
1 O processo de indicação da comunidade foi realizado durante reunião de apresentação do 
projeto ao grupo pesquisado, que após concordarem com o estudo, indicaram o nome de uma 
liderança para ser entrevistado. 
2 Determinado no Decreto nº 4.887/2003, artigo 3ª, parágrafo 4º.  A partir deste artigo o Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, criou em setembro de 2005 a Instrução 
Normativa específica, que tem como objetivo determinar as instruções necessárias para a 
realização do Cadastro Geral das comunidades, ou seja, regulamentar os procedimentos para 
realização da certificação enquanto comunidade quilombola, revogada pela Resolução/CD nº 
57de 2009.  
No que diz respeito a certificação, a Instrução Normativa vigente determina: 
Art. 6º. A caracterização dos remanescentes das comunidades de quilombos será atestada 
mediante autodefinição da comunidade. 
Parágrafo único.  A autodefinição da comunidade será certificada pela Fundação Cultural 
Palmares, mediante Certidão de Registro no Cadastro Geral de Remanescentes de 
Comunidades de Quilombos do referido órgão, nos termos do § 4º, do art. 3º, do Decreto nº 
4.887, de 20 de novembro de 2003. 



existência da comunidade, de acordo com a Portaria FCP nº 98/2007. E a partir 

dela, acionarem os mecanismos de acessibilidade às políticas públicas a elas 

destinadas. 

O leque de questionamentos que direcionou esse estudo partiu de 

reflexões sobre o processo de construção identitária das comunidades negras 

rurais enquanto remanescentes de quilombo. Tal ponderação fez-me indagar 

como se dá tal processo: essa identidade enquanto quilombola é influenciada 

por fatores externos e/ou internos? E quais seriam estes? Como ocorreu o 

processo de autoatribuição enquanto remanescente de quilombo para 

conseguirem a certificação?  

Com base nos seguinte pressuposto: A identidade de remanescente de 

quilombo das pessoas residentes no território estudado, assim como da própria 

comunidade como um todo, é fruto das relações sociais impostas pelo contexto 

de luta e resistência à alguma ameaça ao grupo que constitui aquele espaço. Ou 

muitas vezes para acionar os benefícios ofertados pelo governo, via política 

pública, programa, ou projeto.  

Com o intuito de responder às hipóteses elencadas, também foi realizado 

o levantamento constante da bibliografia acerca dos remanescentes de quilombo 

e a construção do processo identitário.  

Cabe informar que o contato com a comunidade São Julião se estende 

desde 2008, quando há o início da pesquisa “Comunidades remanescentes de 

quilombo do Vale do Mucuri: conhecer para transformar”, financiada pela 

FAPEMIG e desenvolvida pelo Núcleo de Estudos Afro-brasileiros (NEAB) da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, do qual eu fazia 

parte e era bolsista. A permanência no campo de pesquisa no período de 2008 

a 2013 permitiu acompanhar parte do processo de construção da identidade 

remanescente de quilombo dessa comunidade e sistematizar algumas 

informações acerca do mesmo. 

 

2. Construção étnica e identitária: reflexões acerca da temática  

Muitos são os sentidos atribuídos ao termo quilombo, desde a ideia de 

quilombo histórico até a de “quilombo contemporâneo” ou “remanescente de 



quilombo” e isto tem influencia direta ou indireta no processo identitário das 

comunidades negras.  

Para Ratzz (2006), no contexto da época colonial, os quilombos foram 

vistos como redutos de negros fugidos e pejorativamente associados à rebeldia 

e à indisciplina. 

Quando se parte da concepção de quilombo histórico ou tradicional, 

diversas disputas são travadas em torno da caracterização deste, principalmente 

entre historiadores e antropólogos, conforme nos mostra Arruti (2008).  

Alguns dos embates teóricos relacionados ao conceito de quilombo 

apontam para três “ressemantizações” do termo: 1) a de resistência cultural, 

segundo a qual os quilombos se mostram como um “fenômeno contra-

aculturativo”, de oposição à opressão e à imposição de um modo de vida ditado 

pela sociedade escravocrata; 2) a de resistência política, defendida nos anos 

1950, que dá ênfase ao antagonismo de classes, expresso nas relações de 

dominação entre Estado e quilombos, presentes na então estrutura 

escravocrata, resultando em protestos políticos no interior dos quilombos; 3) por 

fim, a de resistência racial, de um grupo majoritariamente negro, com origem 

africana, que faz do quilombo um território repleto de sentido e significado, 

cultivando a liberdade, a fraternidade e a comunhão, tal como defendeu Abdias 

do Nascimento no final dos anos 1970 e início de 1980.  

Se, em tempos remotos, o conceito de quilombo esteve relacionado à luta 

pela liberdade, contemporaneamente remete à luta pela terra, em particular a 

partir do Art. 68, constante no Ato das Disposições Transitórias, da Constituição 

Federal de 1988, que postula: “Aos remanescentes das comunidades de 

quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 

definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos” (BRASIL, 1988).  

Como podemos observar, a Constituição Federal de 1988 dá visibilidade 

a um novo grupo social, via art. 68 do ADCT, conferindo-lhes direitos à 

propriedade da terra, além de criar uma nova nomenclatura, para direcionar as 

comunidades negras, ao grafar o termo remanescente3 de quilombo. Porém, a 

                                                        
3 Vale destacar que não devemos nos referir a remanescente no sentido de resto/sobra, mas 
conforme nos diz Almeida (1998), como uma expressão do passado que se transmuta na relação 
de dependência estatal, sem perder, contudo uma certa autonomia, uma vez que “esquecidos” 
pelo Estado ainda preservam uma capacidade de sobrevivência, mobilização e organização. Não 
são frutos do neoliberalismo, ou do mesmo, pois são anteriores a ele. Sendo assim, há que se 



Constituição deixa em aberto quem seriam essas comunidades, uma vez que 

não determina de forma precisa tal definição, fato que irá provocar diversos 

debates e conflitos judiciais, conforme veremos mais adiante.  

Com o intuito de restringir o significado de remanescente de quilombo 

tratado no Artigo 68 do ADCT da Constituição Federal, entra em vigor em 2001 

o Decreto nº 3.912/2001, pautando-se um conceito tradicional respaldado 

apenas em fatores históricos, associados ao processo de fuga de escravos, que 

decorreu anterior à 1888.  

Entretanto, em 2003 o mesmo é revogado, entrando em vigor o Decreto 

4.887, que amplia o conceito de quilombo, levando em consideração a etnicidade 

e autodeclaração das comunidades identificadas como remanescente de 

quilombo.    

O Decreto 4.887/2003 “regulamenta o procedimento para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades quilombolas”, e traz, em seu Art. 2º, uma nova 

definição de remanescente de quilombo:  
Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para 
os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de 
autoatribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações 
territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 
relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. (BRASIL, 
2003)  

 

A nova conceituação trabalhada do Decreto nos destaca que se constituir 

enquanto grupo étnico não exige que o território seja composto majoritariamente 

por sujeitos negros ou apenas por negros e que esses estejam necessariamente 

vinculados à escravidão, embora possa haver uma “presunção de ancestralidade 

negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”, conforme 

aponta Arruti (2008, p.23): 

No lugar de uma definição que corresponde a uma enumeração de 
itens substantivos, estabelecidos de um ponto de vista externo (no 
caso histórico e arqueológico), o conceito de grupo étnico impõe uma 
definição de remanescentes de quilombos calcada em critérios 
subjetivos e contextuais, marcados pela ideia de contrastividade, por 
meio da qual um grupo se percebe e se define sempre pela oposição 
(no caso, o conflito fundiário) a um outro. O conceito de grupo étnico 
surge, então, associado à ideia de uma afirmação de identidade 
(quilombola) que é sintetizada pela noção de autoatribuição. 

                                                        
superar esta discussão e reconhecer os quilombolas como sinônimo de luta, sentimento e 
pertencimento.  



 

Para Barth (1998), a definição de grupo étnico está relacionada à 

organização social, que irá definir a constituição de uma identidade diferenciada 

a partir de sua relação com outros grupos sociais. E essa identidade a qual o 

grupo adere, pode ser chamada de identidade étnica, que será estabelecida 

como uma maneira de reafirmar laços de solidariedade entre um grupo e situar 

suas limitações.  

A formação e continuidade do grupo étnico não podem ser confundidas 

com a manutenção cultural de hábitos tradicionais desse grupo, pois esse fator 

está relacionado à continuação ou não dos limites situados por eles, dos 

processos de contradições estabelecidos. Conforme destaca Barth (1998), a 

cultura pode ser um elemento de transformação, mas também de 

inibição/limitação, sem provocar o esgotamento das relações solidárias entre um 

grupo étnico.  

De acordo com Poutignat e Streiff-Fenart (1998, p.141): “(...) A etnicidade 

é uma forma de organização social, baseada na atribuição categorial que 

classifica as pessoas em função de sua origem suposta, que se acha validada 

na interação social pela ativação de signos culturais socialmente 

diferenciadores”.  

O conceito de Poutignat e Streiff-Fenart (1998) vai ao encontro às 

definições de Barth (1998), e ambos nos falam que as singularidades e 

particularidades de cada sujeito, dentro dos diversos contextos que englobam 

história e geografia, contribuem para a composição da etnicidade de seu grupo, 

atuando como intérprete da própria história, ou seja, do seu enredo cultural. Por 

isso, a importância da tomada de consciência dos indivíduos sobre a identidade 

étnica de cada um, construindo um elo de união da própria comunidade.  

Podemos dizer que o processo de construção de uma identidade e de 

uma organização política é o primeiro passo para o reconhecimento étnico de 

uma comunidade, uma vez que a mesma passa a criar um sentimento de 

pertencimento entre os indivíduos, que passa a se identificar como membro de 

um determinado grupo. Os laços constituídos no território ocupado trazem uma 

comunhão de características que contemplam a todos como um mesmo ser.  



Para prosseguirmos com a discussão relacionada à etnicidade, se faz 

necessário compreender também a noção de identidade, pois é a partir dessa 

que nos afirmamos como pertencentes ou não a um determinado grupo social.  

Conforme descrevem Hall (2006), Bauman (2005), Castells (1999) e 

Cuche (1999), temos diversas concepções sobre o significado de identidade, 

fator que se deve à dinamicidade que engloba tal conceito, tornando-a complexa, 

mas também maleável a várias interpretações.  

De acordo com Bauman (2005, p.83), “a identidade é uma luta simultânea 

contra a dissolução e a fragmentação; uma intenção de devorar e ao mesmo 

tempo uma recusa resoluta a ser devorado”. Sendo assim, podemos dizer que a 

identidade quilombola é uma constante batalha para esse grupo, que antes de 

1988 não se reconhecia como tal, e passa a incorporar essa identidade como 

instrumento de resistência para a sobrevivência dos seus bens materiais e 

imateriais. Pois, como nos dizem Schmitt, Turatti e Carvalho (2002, p.5), "a 

identidade quilombola, até então um corpo estranho para estas comunidades 

negras rurais, passa a significar uma complexa arma nesta batalha desigual pela 

sobrevivência material e simbólica”. 

O pertencimento a determinado grupo ou a uma identidade não são 

processos sólidos e que não podem ser mudados. Para Bauman (2005, p.17), o 

pertencimento e a identidade, são “bastante negociáveis e revogáveis”. 

Para Castells (1999, p.22), a identidade pode ser conceituada como um 

“processo de construção de significados com base em um atributo cultural, ou 

ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o (s) qual (is) 

prevalece (m) sobre outras fontes de significados. Ou seja, para Castells (1999), 

identidade está relacionada a significados que se impõem sobre outros 

significados, fazendo com que vários deles perpassem nossa existência, de 

forma coletiva/compartilhada.  

Nesse mesmo sentido, Hall (2006, p.13) afirma que:  
À medida que os sistemas de significação e representação cultural se 
multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade 
desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma 
das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente.  
 

Essa dinâmica de significados está intrinsicamente relacionada ao 

processo de globalização, que segundo Hall (2005) vai contribuir para que a 

construção identitária passe por infinitas experiências, que no decorrer da vida 



serão testadas, por um curto, médio ou longo prazo, e mesmo assim, poderão 

não ser internalizadas. 

Pautando-se nas relações de poder que determinam o processo de 

construção identitária, Castell (1999) destaca três tipos de identidades: 

legitimadora; de resistência e; de projeto. A identidade legitimadora busca 

sobrepor-se sobre todas as outras formas de identidade, tendo como objetivo 

ampliar e garantir sua hierarquia em relação a outras identificações sociais (o 

melhor exemplo desta seria a própria identidade nacional). A identidade de 

resistência é construída por sujeitos que se sentem ameaçados e se encontram 

em condições desvalorizadas, submissos a um grupo dominante. Já a identidade 

de projeto se constitui quando os atores sociais passam a disputar poder político 

com o objetivo de marcar sua posição diante da sociedade.  
Obviamente, identidades que começam como resistência podem 
acabar resultando em projetos, ou mesmo tornarem-se dominante nas 
instituições da sociedade, transformando-se assim em identidades 
legitimadoras para racionalizar sua dominação. De fato, a dinâmica de 
identidade ao longo desta sequência evidencia que, do ponto de vista 
da teoria social, nenhuma identidade pode constituir uma essência, e 
nenhuma delas encerra, per se, valor progressista ou retrógado se 
estiver fora de seu contexto histórico (CASTELL, 1999, p. 24).   
 

Se observarmos os tipos de identidades elencados por Castells (1999), 

podemos dizer que a identidade quilombola pode ser identificada como uma 

forma de resistência, como é o caso dos primeiros quilombos formados no 

período escravocrata, que resistiam à opressão imposta, e lutavam por 

liberdade, mas também pode ser uma identidade de resistência dos quilombos 

contemporâneos, que ainda continuam resistindo a diversas formas de exclusão 

e opressão, socialmente construídas. No entanto, também podemos diagnosticar 

a identidade quilombola enquanto um projeto, uma vez que buscam constituir 

coletivamente uma nova história de vida, transformando os pilares determinados 

pela sociedade, ou melhor dizendo, pelo sistema neoliberal vigente.  

Para continuar a análise proposta nesse trabalho, julgo ser de extrema 

relevância conhecer o sujeito de estudo pesquisado, pois é a partir das suas 

histórias que conseguiremos reconstituir e entender como se deu a construção 

identitária do grupo.  



3. São Julião: Das suas origens aos problemas atuais  
A comunidade São Julião, também conhecida como Lavra dos Pretos, 

situa-se na zona rural do município de Teófilo Otoni, Vale do Mucuri, leste de 

Minas Gerais. 

De acordo com Silva (2010), a constituição da comunidade está 

relacionada à fuga das famílias da Guerra do Paraguai no século XIX, década 

de 60-70, para que os jovens não fossem recrutados para a batalha, mas 

também se associa à busca por melhores condições de vida em um lugar 

permanente e mais seguro.  

Assim como diversas outras comunidades brasileiras, São Julião está 

localizada entre dois grandes latifúndios, os quais pressionam os quilombolas a 

não permanecerem em suas terras. Há relatos de que as terras do entorno, 

ocupadas por fazendeiros, compunham parte do território da própria 

comunidade. Muitos destes relatos ainda afirmam que essas terras foram 

vendidas e outros dizem que foram ocupadas. No entanto, não há nenhum 

documento que comprove tais afirmações.  

Silva (2010) expõe que a apropriação da terra pelos primeiros moradores 

se deu pela posse e mais tarde foi sendo transmitida de uma geração para outra, 

numa relação de afinidade entre terra e pessoas. Mais que a terra, pedaço 

geográfico, o território é que dá sentido à comunidade, pois está repleto de 

histórias, tradições, relações sociais e afetivas, construídas ao longo de mais de 

80 anos.  

A comunidade de São Julião é composta por 62 famílias, computando 259 

habitantes, sendo: 50 crianças (faixa etária de 0 a 11 anos), 22 adolescentes (de 

12 a 14 anos), 68 jovens (de 15 a 29 anos), 64 adultos (de 30 a 59 anos) e 51 

idosos (acima de 60 anos). Como podemos observar o número de jovens e 

adultos no interior da comunidade é grande, compondo mais do que a metade 

do número total de habitantes.  

O índice de escolaridade é baixo, 106 pessoas não completaram a 4ª série 

primária, o que corresponde a mais de 40% da população total. A baixa 

escolaridade pode ser explicada devido principalmente, à necessidade de 

inserção precoce no mundo do trabalho, e à dificuldade de acesso à escola, 

localizada fora da comunidade.  



No espaço territorial de São Julião, encontra-se uma escola municipal, 

que atende crianças até o 5º ano (4ª. série), em turmas multisseriadas. Mesmo 

a escola estando em terras quilombolas e sendo reconhecida como escola 

quilombola, ela não oferece uma educação contextualizada no processo de 

construção histórica e identitária como remanescente de quilombo, tampouco na 

Lei nº 10639/2003, voltada para as relações étnico-raciais e para a história e 

cultura da África e afro-brasileira. Os alunos do 6º ao 9º ano precisam se deslocar 

da comunidade para estudarem em Maravilha, distrito de Teófilo Otoni, mais 

próximo (SILVA, 2010). 

Em relação às moradias, boa parte das casas é de adobe, seguidas pelas 

de alvenaria, os pisos são de cimento grosso, além de serem relativamente 

pequenas, constituídas em média por 4 (quatro) cômodos. Poucas residências 

possuem banheiro. A maioria não contém rede de esgoto e utiliza o sistema de 

fossas.  

No que diz respeito ao descarte de materiais não utilizados, as famílias 

queimam o lixo ou deixam a céu aberto, uma vez que não tem coleta seletiva do 

lixo. A água que abastece a comunidade deriva da nascente do rio e é 

armazenada em um reservatório da Companhia de Saneamento de Minas 

Gerais – COPASA. A água passa por processo de decantação e em seguida é 

distribuída para os moradores, por meio de um encanamento que chega aos 

quintais das casas. Muitas famílias informaram na pesquisa realizada por Silva 

(2010), não filtrarem ou ferverem a água antes de consumi-la, o que nos leva a 

refletir sobre o alto índice de doenças que podem ser transmitidas pela água.  

Diversos são os problemas estruturais que afligem a comunidade São 

Julião, entre eles as más condições das estradas de acesso, principalmente nos 

períodos chuvosos, ficando intransitáveis. A energia elétrica ainda não é 

acessível a muitas famílias, assim como por outras comunidades rurais negras 

do país, conforme estudos realizados por Brandão et al (2010).  

A comunicação telefônica ainda é um limitante no interior da comunidade, 

uma vez que as famílias não contam com nenhum orelhão público no local, ou 

qualquer outro tipo de sistema telefônico público, sendo que grande parte dos 

moradores usam um telefone comercial, localizado em um bar que cobra tarifas 

pelas ligações realizadas.  O transporte coletivo é o meio de locomoção mais 



utilizado na comunidade, até mesmo em situações emergenciais como casos de 

doença, atendidos nos hospitais do município de Teófilo Otoni. (SILVA, 2010). 

Canato (2010) afirma que 21% da comunidade tem sua fonte de renda 

advinda da aposentadoria ou pensão. A segunda maior fonte de renda é o Bolsa 

Família, e em menor proporção o assalariado mensal e o trabalho temporário. 

Destaca-se que 39, 8% dos moradores informaram não ter nenhuma fonte de 

renda. Dado que nos preocupa no que tange à falta de empregabilidade e 

oportunidades no campo, o que vem acarretando processos migratórios do rural 

para o urbano.  

Em relação à geração de renda, Silva & Oliveira (2010) relatam que o 

sistema de produção é bem diverso, predominando, entretanto, o milho, o feijão 

e a mandioca. No que diz respeito à criação de animais, destaca-se a criação de 

gado mestiço usado para corte e leite. Os demais animais criados, como galinha, 

patos, gansos, foram elencados apenas para consumo das próprias famílias.  

No que diz respeito à Segurança Alimentar das famílias de São Julião, 

Murta (2010) identificou que 58,6% dos moradores se encontram em situação de 

Insegurança Alimentar Leve, 22,4% em Insegurança Alimentar Média e 1,7% 

Insegurança Alimentar Grave, sendo que apenas 17,2% se enquadram dentro 

dos critérios de Segurança Alimentar.  

Após conhecermos brevemente a origem de São Julião e seus principais 

problemas, é necessário refletir sobre o processo de acionamento da identidade 

coletiva desse grupo, analisando a etnogênese que resultou no reconhecimento 

da comunidade enquanto remanescente de quilombo mediante certificação da 

Fundação Cultural Palmares.   

4. Do processo de construção da identidade remanescente de quilombo à 
certificação pela Fundação Palmares 

Nesse tópico do artigo vamos trabalhar o processo de autorreconhecimento 

da comunidade de São Julião, destacando que só conseguimos desenvolver e 

investigar a etnogênese do grupo mediante entrevistas em profundidade e 

semiestruturadas com lideranças locais. 

O processo de construção da identidade enquanto remanescente de 

quilombo no interior de São Julião é desencadeado primeiro pelo 

autorreconhecimento individual e em seguida por um projeto coletivo, que 



buscam pleitear junto à Fundação Cultural Palmares sua certificação de 

existência como quilombola, e com ela acionarem os mecanismos de 

acessibilidade às políticas públicas específicas.  

A certificação das comunidades quilombolas pela Fundação Cultural 

Palmares perpassa primeiro pela autoatribuição, ou seja, o reconhecimento 

coletivo como remanescente de quilombo, processo muitas vezes conflituoso e 

lento, pois historicamente remete à ideia de quilombo – reduto de escravos 

fugidos – logo, a um passado repleto de sofrimentos, privado de liberdade e 

carregado de significados pejorativos. 

O processo de formação sócio-histórica da comunidade São Julião, 

identificada como remanescente de quilombo no ano de 2011 nos permite 

constatar que sua constituição se aproxima da ideia de grupo étnico, ou seja, 

coletivos que se estabeleceram em terras ocupadas e nelas reproduzem seus 

modos de vida característicos, tomando como referência uma história comum, 

construída a partir de vivências e valores compartilhados. São territórios de 

resistência negra e rural, mediante o contínuo processo de exclusão ou “inclusão 

pelas margens” (MARTINS, 1997), ao qual foram submetidos ao longo da 

história. 

Segundo lideranças pertencentes à comunidade São Julião, o processo 

de construção de identidade para o reconhecimento como remanescente de 

quilombo, está associado à luta da comunidade Marques, localizada no 

município de Carlos Chagas/MG.   

Os Marques acionam a identidade quilombola quando ameaçados pela 

construção de uma hidrelétrica em seu território. Diante disso, parte da 

comunidade Marques decide requerer a certificação junto à Fundação Cultural 

Palmares e a sua titulação junto ao INCRA.  

A luta e resistência dos Marques frente à Pequena Central Hidrelétrica 

(PCH-Mucuri) fez com que lideranças de São Julião começassem uma reflexão 

sobre a identidade quilombola no interior da comunidade, tendo em vista 

características e atributos comuns a Marques, os quais também a identificava 

como remanescente de quilombo. 

Após essa identificação com os Marques, as lideranças de São Julião 

iniciaram um levantamento junto aos mais velhos sobre a história dos seus 

antepassados e origem da comunidade. Em contato com a história que constitui 



o território local, perceberam poder ser pré-identificados como remanescentes 

de quilombo, e com isso deram início a reuniões periódicas com os demais 

membros para debaterem o tema. Assim como em Marques e em outras 

comunidades quilombolas brasileiras, a discussão trouxe atritos e resistência por 

parte de alguns, tornando o processo de construção da identidade algo lento e 

conflituoso. 

A necessidade de defender um território, de preservar uma história fez 

com que Marques buscasse uma identidade até então desconhecida, ou 

camuflada. Ao analisarmos a comunidade São Julião também percebemos a 

presença do medo de perder suas terras, e consequentemente, a construção de 

uma identidade remanescente de quilombo atrelada às necessidades de manter 

viva uma história: 
Se, por um lado, temos território constituindo identidade de uma forma 
bastante estrutural, apoiando-se em estruturas de parentesco, 
podemos ver que território também constitui identidade de uma forma 
bastante fluida, levando em conta a concepção de F.Barth (1976) de 
flexibilidade dos grupos étnicos e, sobretudo, a ideia de que um grupo, 
confrontado por uma situação histórica peculiar, realça determinados 
traços culturais que julga relevantes em tal ocasião. É o caso da 
identidade quilombola, construída a partir da necessidade de lutar 
pela terra ao longo das últimas duas décadas. (...) A identidade 
quilombola, até então um corpo estranho para estas comunidades 
rurais negras, passa a significar uma complexa arma nesta batalha 
desigual pela sobrevivência material e simbólica (SCHMITT, 2002, p.4-
5. Grifo do autor). 

A identidade constitutiva dos grupos étnicos está intimamente relacionada 

ao conceito de território, conforme nos mostra Schmitt (2002). A necessidade de 

pertencimento a um grupo e a uma terra são manifestações de uma identidade 

étnica, e a definição de territorialidade expressa a comunhão com um território. 

Identidade essa construída a partir do relacionamento com outros grupos, como 

é o caso de São Julião e a comunidade Marques, bem como com a sociedade 

envolvente, seja essa relação harmônica ou conflituosa, da necessidade de 

defender um grupo e um espaço dotado de significado.  
Estamos, portanto, diante da incorporação de identidades que, em 
decorrência de eventos históricos, introduzem novas relações de 
diferença, as quais passam a ser fundamentais na luta dessas 
populações negras pelo direito de continuar ocupando e transmitindo 
às gerações vindouras o território conformado por diversas gerações 
de seus antepassados. Assim, na esteira de Barth, podemos pensar as 
identidades não como sendo fixas, mas, tomando as palavras de 
Boaventura Souza Santos, como “identificações em curso”, integrantes 
do processo histórico da modernidade, no qual concorrem velhos e 
novos processos de recontextualização e de particularização das 
identidades. Um processo histórico de resistência, deflagrado no 



passado, é evocado para constituir resistência hoje, praticamente 
como a reivindicação de uma continuidade desse mesmo processo. 
(SCHMITT. 2002, p.4-5). 

A posição sócio-histórica na qual se encontram as comunidades 

quilombolas faz com que esses grupos se organizem e lutem por seus direitos, 

valorizando suas histórias e enfatizando sua identidade quilombola.  

De acordo com as lideranças de São Julião, ser quilombola é reconhecer-

se negro, descendente de africanos, de escravos: “Ser quilombola é muito 

extenso, é admitir ser negro e descendentes africanos, de escravo, somos fruto 

disso” (Presidente da Associação Quilombola, 2013).  

Esse reconhecimento reafirma a noção de quilombo como um reduto de 

negros fugidos e dá ênfase à resistência e luta do negro à opressão imposta pelo 

sistema escravocrata vigente à época4. Luta e resistência ainda presentes no 

cotidiano de indivíduos, famílias e comunidades negras, urbanas ou rurais, seja 

no contato com a discriminação racial que perpassa as instituições sociais, 

coibindo o acesso aos direitos fundamentais, seja na tentativa constante de 

preservação territorial e cultural.  

A noção contemporânea de quilombo, expressa no termo remanescente 

de quilombo, rompe com a ideia de reduto de escravos fugidos, no entanto 

conserva o significado tradicional de quilombo enquanto espaço de resistência, 

baseado na partilha de experiências e de uma história comum, que se configura 

no chamado território quilombola, se identificando enquanto grupo étnico.  

As lideranças de São Julião ainda afirmam que o reconhecimento como 

remanescente de quilombo faz parte da história que a constitui como 

comunidade, embora saibam que a discussão sobre a construção da identidade 

não é algo fácil de ser feito. Porém, o desejo de preservar sua cultura e de serem 

reconhecidos como quilombolas e, com isso, poderem se organizar 

politicamente enquanto tal, para reivindicarem direitos e melhorias para a 

comunidade, são os fatores que mais os motivaram na luta pela certificação junto 

à Fundação Cultural Palmares. 

                                                        
4 Essa mesma relação de quilombo ao sistema escravocrata é encontrada na pesquisa realizada 
por Brandão et al (2010) a partir de análise do material coletado em um trabalho realizado para 
o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no ano de 2006 com 65 comunidades 
de 18 estados brasileiros.  
 



O processo de autorreconhecimento como quilombola ocorreu de forma 

gradativa, contando com a realização de diversas reuniões e assembleias, ações 

que contribuíram para sensibilizar e mobilizar a comunidade no que tange à 

construção de uma identidade negra e quilombola. Entretanto, esse movimento 

não conseguiu atingir a todos de forma homogênea.  

De acordo com os entrevistados, a certificação da comunidade São Julião 

se deu pela realização de uma assembleia de constituição da associação 

quilombola, registrada em ata, e de um ofício encaminhado à Fundação Cultural 

Palmares, solicitando a certificação. Para isso, redigiram textos contando a 

história da comunidade e editaram filmagens e fotos do espaço. 

Como podemos observar, os passos realizados para a solicitação da 

certificação foram os mesmos prescritos na Portaria 98 de 2007, em seu artigo 

3º:  

 
Para a emissão da certidão de autodefinição como remanescente dos 
quilombos deverão ser adotados os seguintes procedimentos:  
I - A comunidade que não possui associação legalmente constituída 
deverá apresentar ata de reunião convocada para específica finalidade 
de deliberação a respeito da autodefinição, aprovada pela maioria de 
seus moradores, acompanhada de lista de presença devidamente 
assinada;  
II - A comunidade que possui associação legalmente constituída 
deverá apresentar ata da assembleia convocada para específica 
finalidade de deliberação a respeito da autodefinição, aprovada pela 
maioria absoluta de seus membros, acompanhada de lista de presença 
devidamente assinada;  
III- Remessa à FCP, caso a comunidade os possua, de dados, 
documentos ou informações, tais como fotos, reportagens, estudos 
realizados, entre outros, que atestem a história comum do grupo ou 
suas manifestações culturais;  
IV - Em qualquer caso, apresentação de relato sintético da trajetória 
comum do grupo (história da comunidade);  
V - Solicitação ao Presidente da FCP de emissão da certidão de 
autodefinição.  
 

O processo burocrático que envolve a solicitação da certificação não 

necessita da participação de toda a comunidade. Por isso, segundo os relatos 

do presidente da associação quilombola, foi criada uma comissão responsável 

pela elaboração da documentação necessária e envio para a Fundação 

Palmares, fato diagnosticado também na entrevista realizada com o presidente 

da associação comunitária. Na entrevista, o presidente relata que não sabia 

como ocorreu o processo de certificação, pois se envolveu apenas na 



mobilização e discussão sobre o autorreconhecimento da comunidade enquanto 

remanescente de quilombo.   

A não participação de outros membros da comunidade nos trâmites 

exigidos para a solicitação da certificação pode ser justificada não pela falta de 

compromisso, mas de escolaridade, pois necessitam redigir ofícios, fazer 

relatórios, editar vídeos, e, para isso, precisam de certa escolaridade. O líder 

indicado pela comunidade destaca: “Pereira é quem ficou responsável por 

encaminhar toda documentação, atas, listas de presença, filmagem e outros 

documentos que não sei informar”.  

A fragmentada participação da comunidade, também pode ser atribuída à 

falta de tempo e disposição para a realização de ações que necessitam 

disponibilidade, uma vez que os atos burocráticos são demorados e requerem 

paciência.  

 

Conclusões 

Esse trabalho buscou analisar o processo de construção da identidade 

remanescente de quilombo, enquanto uma identidade política de 

reconhecimento de um grupo diferenciado por meio de atributos específicos, 

construída no interior da São Julião.  

Sendo assim, no decorrer do texto apresentamos o referencial teórico 

sobre identidade e remanescente de quilombo; explanamos sobre o sujeito 

pesquisado, apresentando sua origem e problemas vigentes; além de apresentar 

os dados empíricos coletados mediante observação e entrevistas com as 

lideranças de São Julião. E após percorrer toda essa trajetória, podemos concluir 

que: 

De acordo com a SEPPIR (2012, p.17), 75,6% das comunidades 

identificadas como remanescente de quilombo se encontram em situação de 

extrema pobreza; 23,5% não sabem ler nem escrever; 62% não possuem água 

tratada, e nem sequer, canalizada; 76% não têm acesso à saneamento básico; 

58% não possuem coleta seletiva do lixo; e 36% não possuem banheiro sanitário.  

Das comunidades certificadas, menos de 6% delas tiveram acesso a 

ações voltadas para habitação. No que tange ao processo de titularização, 

aproximadamente 10,5% conquistaram a propriedade definitiva de suas terras. 



Em relação às medidas voltadas para saneamento básico, temos que, até 2010, 

apenas 421 comunidades foram beneficiadas, correspondendo a 22,9% do total, 

conforme nos mostra a SEPPIR (2012), mesmo havendo programas e projetos 

que têm como objetivo atender a essas necessidades básicas no interior dos 

territórios quilombolas.  

A Comunidade São Julião não foge dessa realidade, diversos são os 

problemas estruturais que a atingem. Entre eles: as más condições das estradas 

de acesso; falta de energia por grande parte das famílias; a comunicação por 

telefone é extremamente limitada; o índice de escolaridade é baixo; e boa parte 

das casas é de adobe; poucas residências possuem banheiro. Também temos 

a inexistente rede de esgoto e, por isso, a ampla utilização do sistema de fossa, 

entre outros problemas que elencamos no tópico três desse trabalho.  

Quanto ao processo de construção da identidade coletiva no interior da 

São Julião, podemos considerar que conforme nos aponta Castell (1999), São 

Julião tem uma identidade de resistência, pois ao perceber, vivenciar, uma 

situação de risco com um grupo vizinho, se sente ameaçada e inicia o 

acionamento de uma identidade com instrumento de defesa, interligando ao fato 

de poderem adquirir direitos diferenciados dos demais e com isso 

preservarem/garantirem a sobrevivência de um território e suas memórias.  

Sendo assim, podemos dizer que a etnogênese de São Julião foi 

ancorada pela comunidade de Marques, que ameaçada em perder seu território 

para uma hidrelétrica, aciona o direito à regularização da terra, solicitando o 

reconhecimento via certificação junto à Fundação Cultural Palmares. Relação 

essa que também provoca em São Julião, o medo da perda do território e/ou do 

fim da história de um grupo, via desagregação dos seus membros, permitindo 

aflorar elementos étnicos para serem contemplados por direitos específicos que 

resguardam suas particularidades e singularidades e a incorporação de 

características que irão constituir uma identidade decorrente de acontecimentos 

sócio-históricos e culturais, aos quais podem ser somados fatores de ordem 

externa, como a ameaça de perda do território, o acesso a direitos ou ambos.  

Por fim, vale elencar que também devemos considerar que o processo de 

construção da identidade nas comunidades muitas vezes é imposto pelos 

governantes. Uma vez que para essas terem acesso a determinadas políticas, 

necessitam ser certificadas pela Fundação Cultural Palmares, principalmente 



depois que o Ministério da Fazenda baixou, em 2008, a Portaria n° 127, 

delimitando as ações de infraestrutura apenas para as comunidades certificadas, 

o que nos leva a afirmar que a identificação enquanto comunidade quilombola 

muitas vezes é a alternativa encontrada para a busca de melhorias, assim como 

para o reconhecimento enquanto sujeitos de direitos.  
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