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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo descrever os processos e resultados de dois trabalhos de campo 
realizados em comunidades quilombolas no contexto da disciplina de Geografia Agrária. A princípio procurou-
se abordar a importância da Geografia Agrária no contexto da formação de profissionais da área de Geografia. 
Posteriormente, fez-se uma breve contextualização sobre algumas matrizes étnicas que representaram ampla 
participação na formação populacional do Brasil, dando destaque aos povos africanos, de onde provém a 
descendência daqueles reconhecidos como “quilombolas”.Em seguida fez-se umamenção a localização das 
comunidades negras rurais, que foram os ambientes de realização e concretização dos trabalhos de campo. 
Assim, com o auxilio dessa prática será possível trabalhar com pontos específicos e que se julgam necessários 
para a possível compreensão e análise social, econômica, agrária, estrutural, pedológica, familiar e de origem das 
comunidades quilombolas.  
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El presente artículo objetiva describirlos processos y resultados de dos investigaciones realizadas en 
comunidades “quilombolas”en el contexto de la asignatura de Geografía Agraria. En un primer momento hemos 
tratado de abordar la importancia de la Geografía Agrícola en el contexto de la formación agraria de los 
profesionales de Geografía. A seguir, se ha hecho enuna breve contextualización de algunas matrices que 
representan a una amplia participación étnica en la población de la formación de Brasil, destacando los pueblos 
africanos, cuyos descendientes son reconocidos como “quilombolas”. Después, se ha hecho una mención sobre 
ha ubicación, comunidades rurales de negros, cuyo entorno ha sido utilizado para nuestras investigaciones. Así  
con la ayuda de esta práctica, se puede trabajar con temas específicos y, cuando sea necesario, comprender y 
analizar el posible impacto social, económico, agrícola, estructural, edafológicos, familiar y de las comunidades 
quilombolas de origen. 
 
Palabras clave: Geografía Agraria, Investigación, Comunidades “Quilombolas”. 
 

1. A Geografia Agrária como um dos pilares básicos na formação dos profissionais de 

Geografia  

 

A Geografia, segundo Ferreira (2001) surgiu no âmbito de sociedades agrárias, nas quais a 

organização do espaço se dava nesse meio. Ainda com relação ao surgimento da disciplina, é 



 
 

possível considerar que a agricultura seja a atividade econômica mais antiga de que se tem 

conhecimento, o que possibilitou o desenvolvimento da temática agrária de maneira natural. 

No Brasil, ela desenvolveu-se acompanhando o contexto histórico dos períodos no qual estava 

inserida e mescla-se com a própria biografia de nosso território. 

Ferreira (2001) sintetiza bem o histórico da Geografia Agrária no país, essa que surgiu com a 

designação de estudos não-geográficos, no período que vai do século XVIII até 1934. Foi 

sucedida pela Geografia Agrária clássica, que vigorou até meados da década de 60 do século 

passado. A Geografia Agrária quantitativa embasou o pensamento na área desde o fim do 

período clássico até meados da década de 1970.  

Na época atual pode-se considerar uma Geografia Agrária de caráter mais social, que passou a 

vigorar a partir de 1975. Ela trata de temáticas como a produção familiar, o desenvolvimento 

rural, a transformação do espaço rural, a agroindústria, entre outros aspectos bastante 

pertinentes a conjuntura agrária de nosso tempo (FERREIRA, 2001). 

Devido a essa historicidade de extrema importância, em diferentes currículos de cursos de 

graduação em Geografiatornou-se um pré-requisito para a compreensão da formação 

territorial de nosso país, assim como para o entendimento das transformações pelas quais as 

áreasrurais vêm passando. 

Nessa perspectiva, o trabalho de campo nessa disciplinaé um dos pilares básicos para que 

ocorra a formação de geógrafos e professores de Geografia, uma vez que possibilita a 

interação dos alunos com diversas realidades, nas quais apenas tiveram contato por 

intermédio de materiais teóricos, que tratam de questões que abrangem os estudos da 

Geografia Agrária social. 

A prática deve sempre estar associada àteoria, devido ao fato de se complementarem.Diante 

da preponderância do tema pretende-se analisar o valor dos trabalhos de campo nesta 

disciplina, assim como os resultados alcançados com a realização deste tipo de metodologia 

de pesquisa na área de estudos da Geografia. 

 

2. Formação histórica das comunidades quilombolas 

 

Ribeiro (1995) salienta que três matrizes étnicas tiveram ampla participação na formação 

populacional do Brasil, entre elas estão os africanos, que foram trazidos, principalmente, da 

costa ocidental da África para trabalharem na produção de cana-de-açúcar para os engenhos 

na Região Nordeste do Brasil. 



 
 

Anjos(2006)indica quea Europa possuía território de dimensões reduzidas, pobreza mineral e 

população insuficiente para ocupar e produzir nas terras “descobertas”, onde os europeus 

desembarcaram entre os séculos XV e XVII. Portanto, encontraram na África a mão-de-obra 

de que necessitavam para o trabalho nas novas terras, implantando um sistema de escravatura.  

Osafricanos eram trazidospara a Américacarregando umabagagem cultural. No Brasil,traços 

dessa cultura africana foramincorporadosàcultura brasileira.Ao serem trazidos, os africanos 

foram indiscriminadamente distribuídos nos territórios da América. Essa dispersãodos povos 

de diferentes nações africanas (e consequentemente, diferentes dialetos) também foi feita no 

território brasileiro para dificultar a integração e organização social – mesmo assim, 

quilombos se formaram (RIBEIRO, 1995). 

Os quilombos foram uma das três formas de inserção negra no Brasil, além das senzalas, e do 

“fundo das residências”(ANJOS, 2006). Nos quilombosse agrupavam principalmente negros 

escravos que se opunham ao sistema escravista, além de brancos europeus excluídos do 

sistema e indígenas. Os quilombos eramlocais de reafirmação cultural, nos quais ocorriauma 

elaboração concreta do espaço das matrizes africanas colocadas em risco.  

Cabe ressaltar que, de acordo comMunanga (1995/96), na África os quilombos já eram uma 

realidade, sendo os formados na América uma espécie de “cópia” daqueles que já existiam 

naquele continente. 

Os quilombos são ocupações humanas das populações de ex-escravos realizadas geralmente 

em regiões de topografia acidentada (chapadas e serras) e/ou vales florestados e férteis com 

sistema de vigilância nas áreas mais altas. Os quilombos também possuem forte cultura de 

espaçamento geográfico, conhecendo localizações de difícil acesso. 

Em geral,os quilombos ainda possuem edificações com função comunitária como campo de 

futebol, igreja, galpão para fazer utensílios, etc. Além disso, os quilombos possuem certo tipo 

de organização espacial como: configuração radial, estrutura retangular, estrutura esparsa com 

distribuição aleatória ou estrutura conduzida pelo curso d’água principal, etc. 

 

3. Parceria entre disciplinas acadêmicas e projetos de pesquisa 

 

Aliando o trabalho em andamento realizado em comunidades quilombolas à disciplina de 

Geografia Agrária do curso de Geografia da Universidade Federal de Juiz de Fora, foi 

possívelampliar o universo de análise e possibilitar a formação de um banco de dados 

documentais, etnográficos e territoriais sobre as comunidades negras rurais da Zona da Mata 



 
 

Mineira1, de modo a expandir o conhecimento do Estado, da academia e da sociedade civil 

sobre o tema e sua importância.  

As estratégias de ação dos projetos baseiam-se e direcionam seus trabalhos e objetivos a partir 

da busca de novos conhecimentos, informações, leituras e coleta de dados.A metodologia é 

realizada com auxílio bibliográfico, documental e empírico, que se dá através dos trabalhos de 

campo. Estes materiais foram analisados, interligados e constituídos em um formato de banco 

de dados e, portanto, estão articulados entre si.  

Deste modo, os referidos projetos possuem diferentes abordagens sobre as comunidades 

quilombolas, realizadas a partir da convergência dos seguintes campos de reflexão:a questão 

camponesa, a racial, a quilombola e a questão étnica. Reflexões estas, voltadas sempre para o 

contexto e necessidades sociais, políticos e históricos destas comunidades tradicionais que são 

parte integrante da composição étnica dos povos que ocupam o território brasileiro. 

 

4. Trabalho de campo 

 

Os trabalhos de campo da disciplina foram realizados no segundo semestre de 2010, mais 

precisamente no mês de outubro, na comunidade negra ruralde São José da Serra, localizada 

no distrito de Santa Isabel do Rio Preto, no município de Valença, no estado do Rio de 

Janeiro, assim como na comunidade de São Pedro de Cima, na cidade de Divino, em Minas 

Gerais. 

O contato com comunidades tradicionais já vinha acontecendo antes da realização dessas 

tarefas, isso devido à proximidade do orientador do grupo de pesquisa, Prof. Dr. Leonardo de 

Oliveira Carneiro,com a questão quilombola, assim como a existênciado projeto de pesquisa 

“Comunidades Negras Rurais da Zona da Mata Mineira: Dados Documentais, Etnográficos e 

Territoriais” e do projeto de extensão universitária “Ecomuseu da Comunidade Quilombola 

de São Pedro de Cima”. 

 

5. Resultados obtidos 

 

                                                
1Cabe ressaltar que uma das comunidades em que o trabalho de campo foi realizado está situada no estado do 
Rio de Janeiro. A proximidade da localidade com a cidade sede da universidade foi de vital importância para 
que essa comunidade fosse incluída no estudo. 

 



 
 

A disciplina de Geografia Agrária proporcionouaos alunos o contato com referências 

bibliográficas de cunho geográfico, que tinham o intuito defazer com que os discentes 

adquirissem uma visão mais ampla e adequada da complexa relação que se estabelece entre o 

homem e a terra, além dos diversos fatores e atores que interagem e também modificam este 

cenário. Visando uma maior participação dos alunos nas tarefas propostas, foram designados 

monitores, para que auxiliassem os alunos na realização das tarefas determinadas. 

 

5. 1. Aspectos pedológicos 

 

Para que tal análise fosse feita, inicialmente, o trabalho consistiu na reunião de materiais 

necessários para serem utilizados em campo, que foi feito com o auxilio de monitores.  Após 

esta etapa ocorreu a escolha dos perfis de solo em campo e sua divisão em horizontes, a fim 

de identificá-los. Foram coletadas amostras e realizadas anotações in loco e subsequentemente 

essas amostras foram levadas ao Laboratório de Geologia e Pedologia(GEOPED) da UFJF, 

onde foram feitas análises físicas sobre a cor, a textura e a consistência do solo das amostras. 

 

5. 2.  Aspectos socioeconômicos 

 

As coletas de dados foram feitas através de questionários estruturados com o intuito de 

detectar informações gerais e específicas necessárias ao estudoposterior das comunidades 

quilombolas e seus aspectos particulares. Estes questionários aplicados nas famílias de cada 

comunidade permitiram a análise quantitativa e também qualitativa dos diversos aspectos 

socioeconômicos de cada grupo. Foram obtidos dados que revelam produção agrícola; 

problemas sociais e estruturais das comunidades; saneamento; abastecimento; educação; entre 

outros. 

Antes da aplicação dos questionários nas comunidades quilombolas,elesforam apresentados às 

turmas da disciplina de Geografia Agrária do 2º semestre de 2010, com o intuito de promover 

um primeiro contato dos alunos com este instrumento de coleta de dados. 

Seguindo as idéias de Brandão (1982),decidiu-se pôr em pauta a postura mais apropriada que 

os pesquisadoresdeveriam adotar perante os entrevistados. É importante lembrar quepode 

ocorrer com muitos estudantes o choque cultural, que se deve ao fato de muitos deles estarem 

acostumados com a realidade do urbanoe terem criado um pré-conceito com relação ao 

ambiente rural e às populações que aí habitam. Mesmo com grande discussão a esse 



 
 

respeito,problemas decorrentes desse estranhamento foram percebidos durante a realização do 

trabalho. 

Buscou-se fazer uma breve sistematizaçãodos resultados obtidos com a aplicação 

dequestionários. As informações foram analisadas utilizando métodos estatísticos para definir 

as frequências absoluta e relativa de diferentes dados. Porém, preferiu-se citar os resultados, 

sobretudo, de maneira qualitativa. 

 

5. 2. 1. São José da Serra 

 

Em São José da Serra foi contabilizadoum total de 54 habitantes, porém esse valor pode 

variar, visto que existiam residências que não recebiam os entrevistadores e outras que 

estavam vazias no período da ocorrênciada visita. A população era basicamente 

mista.Quarenta por cento da população estava estudando, sendo que a maioria possui o ensino 

fundamental incompleto.  A maioria das residências dos indivíduos era própria. Neste local 

foram observadas casas de pau apique e outras de alvenaria. Todas as residências possuem 

água encanada e banheiro. Seu esgoto é destinado, principalmente, para fossas. Essa 

comunidade não possui telefonia fixa, sendo que alguns possuem celulares, mesmo o sinal 

sendo inexistente na área. As religiões católicas e umbandistas são muitos presentes no local, 

sendo praticadaspor muitas famílias de forma mista. Mais de duas dezenas de indivíduos 

migraram da comunidade por diferentes motivos,dentre eles: aumentar a renda, trabalhar, 

estudar, ir embora por falta de oportunidade e em razão de matrimônio. Os destinos dos 

migrantes são diversos: geralmente dentro do próprio estado do Rio de Janeiro e também para 

os estados vizinhos.Sua produção agrícola é voltada para a subsistência. Os principais 

alimentos cultivados são feijão, milho, mandioca, batata-doce. A maioria dos indivíduos é 

empregada sem registro e autônoma, além de declarar estarem satisfeitos com a profissão. 

 

 

5. 2. 2. São Pedro de Cima 

 

A comunidade possuía uma população absoluta de 456 habitantes em outubro de 2010, 

número de indivíduos que pode variar,devido aos mesmos motivos citados na análise da 

comunidade anterior. Não existem estradas pavimentadas para se chegar ao local, entre o 

trecho urbano de Divino-MG e a comunidade de São Pedro de Cima. A população era 

relativamente mista, apresentando uma porcentagem um pouco mais elevada de homens. 



 
 

Cerca de 1/3 da população estava estudando. Com relação à escolaridade, a maioria da 

população possuía o nível fundamental incompleto. As profissões exercidas pelos habitantes 

eramvoltadas predominantemente para a agricultura e pecuária. Grande parte dessa população 

não sabe sua renda exata, uma vez que tal renda varia muito devido às safras. Também existe 

um percentual de população dependente, isso se deve ao fato de existirem muitas jovens e 

mulheres que se dedicam ao lar. Grande parte da renda da comunidade provém do cultivo 

agrícola. Nesse último quesito muitas pessoas preferiram não revelar de onde provinham sua 

renda e qual o seu valor. O principal produto cultivado era o café, que seria destinado à venda. 

Foi constatada a presença de plantação de eucalipto, sendo uma produçãopara terceiros. 

Os problemas sociais mais citados foram: a precariedade no atendimento à saúde, o 

desemprego e a falta de organização comunitária.Nesse quesito, algumas pessoas não 

souberam informar sobre os problemas ou achavam que a comunidade não apresentava 

nenhum problema. 

 

5.3. Delimitação e georreferenciamento das áreas 

 

Wooldrige e East apudThomaz (2009) falam sobre o documento primário que, para os 

geógrafos e os demais pesquisadores que realizam o trabalho de campo, é o terreno e não os 

mapas, esses que são secundários e produzidos em diversas ocasiões a partir da junção de 

informações primárias. 

Seguindo essa perspectiva, foi feita a delimitação e o georreferenciamento das áreas. Essa 

tarefa foi realizada por bolsistas, voluntários e alunos da disciplina com o intuito de produzir 

mapas das referidas comunidades.  

Em São José da Serra esse trabalho foi realizado em ocasião mais recente, devido a isso, ainda 

não são apresentados os mapas pertinentes aessa área.  

Na Comunidade Quilombola de São Pedro de Cima, esse trabalho já se encontra praticamente 

finalizado. Isso se deve ao fato de que a prática já vem sendo desenvolvida a certo período 

para a confecção do Atlas Geográfico Cultural da Comunidade de São Pedro de Cima, através 

do projeto de extensão já citado anteriormente. 

O mapaa seguir, produzido no Laboratório de Territorialidades Urbano-Regionais, da 

UFJFdemonstra alguns dos resultados desse trabalho, que estarão presentes no Atlas da 

comunidade. 

 



 
 

 
   FONTE: ECOMUSEU/ LATUR. Autor: Rafael Santos Silva 

 

5. 4. Identificação dos cursos d’água 

 

A água é um bem essencial para a permanência e o desenvolvimento das populações dessas 

comunidades negras rurais. Tendo isso em mente,foi posta em pauta a possibilidade de 

identificação dos cursos d’água. 

Para a realização dessa tarefa foi essencial o auxílio dos moradores das localidades. Eles já 

possuem um conhecimento prévio da localização das nascentes e dos cursos d’água, o que 

facilitou o acesso dos alunos até os locais onde se encontravam.  

As nascentes foram demarcadas com a utilização de GPS (Sistema de Posicionamento Global) 

e os cursos d’água com o auxílio de cartas topográficas do IBGE(Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), que possibilitaram a confecção do mapa dos principais cursos d’água 

da comunidade. Esse material estará incluso no Atlas da comunidade, assim como o mapa 

anterior. Pelo mesmo motivo citado no tópico que aborda a delimitação e o 

georreferenciamento da área, o trabalho em uma das comunidades a pesquisa se encontra mais 



 
 

adiantado, devido a isso apenas o mapa dos cursos d’águada comunidade de São Pedro de 

Cima foi produzido. 

 

FONTE: ECOMUSEU/ LATUR. Autor: Rafael Santos Silva 

 

5.5. Construção de mapas mentais 

 

Simielli (2007) citando Gould (1974) 

 

considera que os mapas mentais são as imagens espaciais que estão na 
cabeça dos homens, não só dos lugares vividos, mas também dos lugares 
distantes, construído pelas pessoas a partir de seus universos simbólicos, 
produzidos pelos acontecimentos históricos, sociais e econômicos. 
 

Ainda fazendo referência a obra de Simielli (2007), ela aborda as idéias de Lynch(1980), no 

qual esse autor evidencia o fato de que mesmo cada indivíduo criando sua própria imagem, 

aqueles que coexistem em um mesmo grupo tendem a apresentar coincidência de caráter 

fundamental na produção desses mapas. 



 

Adotando a concepção de que cada pessoa enxerga a organização do espaço de uma 

determinada forma, e assim produzirá uma imagem, o mapa mental, que será construído a 

partir das experiências vividas nos locais. 

Partindo dessa idéia foi proposto nas comunidades trabalhadas que elaborassem os mapas 

mentais. Trataremos aqui de dois exemplos da comunidade de São Pedro (vide abaixo). Um é 

do senhor Antônio Braga, com 64 anos. Ele mostra em seu mapa a sua casa, a casa de seu 

compadre, a represa – que geograficamente fica bem distante de sua casa, e no desenho a 

apresenta bem próxima, mostrando a importância dela – e diversas árvores frutíferas; mostra 

também a igreja, local de encontro entre parentes e amigos.  

O outro mapa foi feito por Catiane Malaquias, com 11 anos. Ela descreve sua escola – lugar 

em que encontra seus amigos, e que parece ter grande importância devido à dimensão dada. 

Também a igreja, sua casa, a sequência de casas dos vizinhos na rua, algumas montanhas e as 

casas que se encontram lá em cima. 

Nesses mapas percebemos a realidade vista através de diversos olhares. Cada uma 

representada de uma forma, com suas singularidades e emoções. Enfim, a maneira de cada um 

lidar com o espaço. 

 

 
FONTE: Mapa mental, Antônio Braga.  ACERVO DO ECOMUSEU. 



 

 

 
FONTE: Mapa mental, Catiane Malaquias.  ACERVO ECOMUSEU. 

 

5. 6. Geossímbolos 

 

Segundo Bonnemaison (2002), “um geossímbolo pode ser definido como um lugar, um 

itinerário, uma extensão que, por razões religiosas, políticas ou culturais, aos olhos de certas 

pessoas e grupos étnicos assume uma dimensão simbólica que fortalece em sua identidade”. 

Assim, a reflexão sobre cultura remete a um maior aprofundamento em relação ao papel do 

símbolo no espaço. Estes símbolos adquirem maior importância e destaque quando 

constituem parte de determinado lugar. De acordo com o autor, o espaço é subjetivo e ligado à 

etnia e a cultura estaria ligada à civilização regional. O que para os geógrafos produz a idéia 

de um “espaço-território”. 

Além da relação que possuem com a terra que habitam, o que vai estabelecer seu 

autorreconhecimento é a identidade territorial, isto é, a representatividade que o “lugar” 

adquire nesta convivência/sobrevivência do dia após dia. E ainda, a maneira como enxergam 

suas lutas, conquistas, metas e importância de preservar suas culturas, modos de vida, 

conhecimentos, práticas e técnicas empíricas conservando a memória de seu povo, enfim de 

ser uma comunidade. Na comunidade quilombola de São Pedro de Cima pode ser constatada 



 
 

a presença de geossímbolos, como as cruzes, por exemplo. Isso se torna interessante uma vez 

que a maioria das pessoas da comunidade é católica, fator este que explicaria a presença deste 

artefato nas estradas e casas. 

Em São José a religiosidade se encontra bastante presente, sendo um de seus maiores 

geossímbolos uma árvore: o Jequitibá, que para a comunidade representa a ancestralidade do 

povo que ali chegou há séculos. 

Portanto, podemos inferir conforme Bonnemaison (2002) que 

 
O espaço cultural é um espaço geossimbólico, carregado de afetividade e 
significações: em sua expressão mais forte, torna-se território santuário, isto 
é, um espaço de comunhão com um conjunto de signos e valores. A idéia de 
território fica então associada à idéia de conservação cultural.  

 

Assim, para os geógrafos a abordagem cultural consiste em definir territórios reveladores de 

etnias e culturas. 

Analisando ainda as reflexões de Bonnemaison (2002), cada lugar possui seus próprios 

elementos geossímbolicos, determinados a partir da verificação terrestre de mitos, a fonte de 

poderes cósmicos e também os fundamentos da organização social. O autor considera essa 

Geografia como sendo sagrada, pois desenhavam na terra as letras de uma linguagem 

simbólica, uma espécie de escrita codificada a partir da qual o grupo lê, difunde e reproduz 

sua própria visão de mundo.  

 

6. Considerações finais 

 

Com os resultados obtidos com a realização dos trabalhos de campo foi possível avaliar e 

compreender a realidade vivida pelas comunidades quilombolas investigadas, o que ajudaa 

modificar e rever certos pontos de vista, assim como aprimorar aqueles que já sejam 

positivos. A pesquisa oportunizou uma riqueza de detalhes que foram aprendidos com a 

comunidade no âmbito de suas práticas e modos de vida que podemos trazer para nossa 

realidade e passá-las adiante.Além disso, a pesquisa fez refletir a importância de valorizar 

cada cultura, seus saberes,o tipo de relação que se dá entre o homem e a sua terra e neste 

movimento reconhecer a expressão de sua identidade cultural. 

Por fim, o olhar geográfico deve se submeter à observação, análise ecompreensão conforme a 

realidade em que se insere cada lugar, que ocupa determinado espaço em um dado território, o 

qualpossui imensas diversidades geossociaisque garantemriquezas de detalhes e 



 
 

características singulares. Para isso, não basta viajar em torno do território, é necessário 

realmente explorá-lo, re-conhecer, identificar-se e tornar-se parte constituinte do mesmo para 

então procurar descrevê-lo.  
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