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Resumo: A cultura latino-americana e, inserida nesta, a cultura brasileira são, antes de 

qualquer coisa, marcadas pela diversidade, e especialmente, pela coexistência e 

convivência das mais variadas formas de expressão cultural. O Brasil sofreu influências de 

vários povos europeus, que colonizaram ou invadiram o território, enviaram colonos ou 

jesuítas em acordo com a metrópole, ou vieram como imigrantes quando o país abriu suas 

portas para a mão-de-obra estrangeira, no final do século XIX e início do século XX. Sendo 

assim, percebe-se a influência de Portugueses, Holandeses, Franceses, Ingleses, Italianos, 

Alemães, Japoneses, Eslavos, entre outros, nas diversas manifestações culturais, 

expressadas na arquitetura de algumas cidades, na organização da produção agrícola, na 

comida típica, nos costumes e até na manutenção da língua pátria. Entretanto, dois grandes 

grupos que fazem parte da experiência cultural brasileira são ‘esquecidos’ pelos livros 

didáticos escolares: os indígenas e os negros, nas suas mais variadas formas de expressão. 

Este trabalho pretende, portanto, mostrar como remanescentes de uma sociedade 

quilombola influenciam, atualmente, a organização espacial de uma cidade e suas 

manifestações culturais, expressadas em festas religiosas sincréticas, no tipo de produção e 

até no exercício de poder local. Para tanto, foi escolhido o caso do município de Chapada do 

Norte, situado na região do Vale do Jequitinhonha, no nordeste de Minas Gerais, 

desenvolvendo-se, além de um estudo teórico-bibliográfico, trabalho em campo e entrevistas 

na tentativa de proceder a uma ‘imersão cultural’. 

Palavras-Chave: Mão-de-obra escrava negra; Quilombo; Chapada do Norte. 

1 - INTRODUÇÃO 

O presente trabalho originou-se de um projeto de pesquisa proposto em 2001 pelo 

prof. MsC. Alecir Antônio Maciel Moreira, na disciplina Geografia Humana do Brasil, do 

curso de Geografia da PUC Minas. 

A hipótese que fundamentou a proposta foi a análise da organização espacial de um 
                                                 
1 Projeto de pesquisa financiado pela PUC-Minas em 2001, realizado no Departamento de Geografia 
sob orientação do Prof. MsC. Alecir Antônio Maciel Moreira, e realizado em conjunto com Andréa Maria 
de Carvalho, Cláudia Monção Nascimento, Denis Roberto C. Caldas, Eduardo Andrade Camargo, Kelly 
Virgínia, Leonardo Drumond Baptista e Priscila Gonçalves Santos. 
2 Mestranda em Geografia  - Tratamento da Informação Espacial, pela PUC Minas, Professora 
Assistente do curso de Geografia e Análise Ambiental do Centro Universitário de Belo Horizonte UNI-
BH. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 
letscarol@bol.com.br 
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núcleo urbano, que tivesse sido um quilombo no período colonial. Para proceder à esta 

investigação foi escolhida a cidade de Chapada do Norte, no Vale do Jequitinhonha, Minas 

Gerais, de origem desconhecida, mas que, no senso comum, era tratada como 

remanescente quilombola. 

O trabalho foi realizado durante o ano de 2001, e ficou “adormecido” até que, dada a 

emergência da discussão sobre a ‘Geografia das Minorias’ decidiu-se pela formulação deste 

artigo, para divulgação da pesquisa, embora tendo sido realizada em 2001 e possa ter 

algum dado desatualizado, contribui no âmbito destas questões emergentes. 

O artigo apresenta a seguinte estrutura: um estudo teórico-bibliográfico sobre a 

história do Brasil, enfocando o período da mineração, já que data daí o surgimento do 

povoado que gerou o município de Chapada do Norte; posteriormente, um levantamento 

sobre mão-de-obra escrava negra e resistência, enfatizando a questão quilombola; e 

finalmente uma caracterização da área de estudo, dirigindo-se às considerações finais. 

2 - OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO 

2.1 - OCUPAÇÃO DO LITORAL 

A priori, deve-se ressaltar que a descoberta e ocupação do litoral brasileiro não foi 

feita em territórios desocupados, já que há registros da existência de habitantes nativos com 

certa organização social: as tribos indígenas. Notadamente, um dos fatores que facilitou a 

dominação destas tribos foi o fato de que elas lutavam entre si, sendo que ora os 

colonizadores se aliavam a uma tribo e ora a outra, assim aos poucos, ambas se 

consumiam (ANDRADE, 1995). 

Nos primeiros 30 anos do ‘descobrimento’ não houve colonização efetiva: tendo os 

portugueses o monopólio do comércio das Índias, onde já havia uma sociedade 

comercialmente desenvolvida não encontraram na nova colônia produtos de grande 

interesse para o mercado europeu, limitando-se à extração de produtos tropicais como o 

pau-Brasil. Entretanto, a partir de 1531, o interesse português se volta para o Brasil. Isto se 

deu porque a Inglaterra quebrou o monopólio das Índias e começou a se destacar 

economicamente pois, somado a isso, ainda tinha um grande número de colônias, tendo o 

Brasil como um dos objetivos de conquista pelo fato de terem encontrado metais preciosos 

na América Espanhola. 

Para assumir a soberania efetiva sobre o território, Portugal volta sua atenção para o 

Brasil, implantando um projeto de ocupação, com as capitanias hereditárias. As Capitanias 

Hereditárias consistiram na divisão do território, delimitado pelo Tratado de Tordesilhas, em 

13 áreas, que foram doadas pela coroa portuguesa. Passado um período, percebeu-se que 

este projeto de colonização não havia funcionado, porque os donatários não se 
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interessaram em deslocar suas divisas de Portugal para colonizar e produzir na inóspita e 

longínqua colônia. 

Implantou-se então o sistema de Sesmarias. A diferença fundamental deste para o 

sistema anterior é o fato de que, para ser doada uma sesmaria, era preciso que ocorresse 

um pedido por parte do donatário. Assim, o indivíduo já demonstrava interesse em se 

transferir para a colônia. Entretanto, para “pedir” estas terras o cidadão tinha que cumprir 

uma série de requisitos da coroa, como posses para efetivar a colonização, ser cristão e 

católico, entre outros. Só assim ocorre a ocupação efetiva do país, mas não de toda a área 

da sesmaria, mas especialmente das regiões litorâneas. 

A ocupação do litoral se estendeu do nordeste até São Paulo, com destaque para as 

regiões mais ao norte devido à maior proximidade com a colônia. Portugal passa a 

incentivar a produção de açúcar, produto extremamente valorizado na Europa e que 

encontra perfeitas condições de solo e clima no Brasil 

Sendo assim, o primeiro ciclo econômico que vigorou na colônia foi o ciclo do açúcar. 

Este produto foi escolhido porque existiam terras extensas a serem ocupadas e grande 

oferta de mão-de-obra escrava devido à existência das colônias portuguesas na África. Além 

disso, Portugal já era produtor de açúcar, mas com o aumento da demanda, não consegue 

mais suprir as necessidades do mercado europeu. Os fatores terra, clima e mercado 

favoreciam a produção de açúcar no Brasil. Por fim, as exigências de investimentos para a 

implantação do cultivo eram relativamente baixas (SODRÉ, 1967). 

2.2 - PRIMEIRAS EXPANSÕES PARA O INTERIOR 

Devido à necessidade de abastecimento das áreas de engenho, surgem atividades 

pecuárias nas áreas periféricas à produção de açúcar Até os fins do século XVI, com 

exceção de São Paulo (fundada em 1554), o país só era povoado no litoral, havendo 

registros de pequenos deslocamentos para os sertão em função da pecuária. 

Este gado era empurrado para o interior ou áreas litorâneas mais secas, sendo o 

primeiro sinal de interiorização do território. Deve-se destacar que este fluxos quase sempre 

acompanhavam os leitos dos rios, como o Rio São Francisco, e acabaram por formar 

regiões fornecedoras de alimentos e animais (ANDRADE, 1995). 

Esta nova área era povoada por escravos, sertanejos e índios, que foram expulsos 

ou escravizados com a ajuda dos missionários, a quem se deve a posição de destaque 

neste processo de interiorização, já que desbravavam os sertões em busca de índios para a 

catequização, o que acabava por facilita o processo de escravização e o contato. 

A Amazônia é o segundo espaço a ser ocupado rumo ao interior o Brasil, apesar 
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desta ocupação não ter se estabelecido realmente, devido às condições inóspitas e à 

distância dos centros econômicos. A Amazônia foi penetrada pelo leito do rio Amazonas, em 

busca, especialmente de índios para suprir, em mão-de-obra, a própria economia pecuária, 

considerada como sub-parte da economia açucareira. Ocorreu então a “descoberta” das 

chamadas ‘drogas do sertão’, como o látex, que formam uma nova ‘sub-economia, paralela 

ao gado (SILVA E BASTOS, 19676) 

2.3 - OCUPAÇÃO EFETIVA DO INTERIOR 

 “A expansão territorial brasileira obedeceu a três princípios básicos 

fundamentais: o aproveitamento dos rios navegáveis; a necessidade de 

terras contínuas para facilitar a defesa do território e, principalmente, às 

condições econômicas. Assim sendo, devido à cana-de-açúcar, o 

povoamento ficou restrito ao litoral no século XVI. No séc. XVII inicia-se a 

penetração para o interior com a pecuária e com a procura do ouro, e, no 

séc. XVIII, efetiva-se a colonização do interior, devido à 

mineração”.(SILVA e BASTOS, 1976) 

Segundo Perrin (1969), os principais responsáveis pela ocupação efetiva da região 

das minas foram os bandeirantes, sendo que a “esquecida” capitania de São Vicente era o 

centro irradiador destas bandeiras, que eram quase sempre apoiadas pelo governo 

português, já que havia interesse na descoberta de minerais preciosos. 

As bandeiras podem ser divididas de acordo com sua função fundamental em cada 

época: bandeira do ouro de lavagem, que descobriu ouro de aluvião em regiões bem 

próximas ao litoral, raramente ultrapassando a Serra do Mar; bandeira da caça ao índio, 

usando da catequização dos índios feita pelas missões jesuítas, os bandeirante 

aprisionavam os índios em busca de mão-de-obra para tender à agricultura em franca 

expansão; bandeira do ouro e do diamante; e sertanismo de contrato, que consistia em 

bandeirantes especialistas em resgate de escravos fugidos (SILVA E BASTOS, 1976) 

A solidificação da ocupação do interior brasileiro se deu, portanto, com o ciclo da 

mineração. Isto porque a abundância de minérios provocou uma grande concentração 

populacional, formando vilas e cidades, com diversidade de atividades como o comércio, 

paragens, e circulação de alimentos em geral para atender à demanda dos mineradores. 

Com estas novas possibilidades, foram abertas várias estradas, surgindo o primeiro fluxo 

interno de relações comerciais inter-regional do país. 

Pode-se destacar as relações comerciais com o sul do país, que se especializou em 

produção de rebanhos. Como esta produção era escoada para o sudeste por estradas 

abertas no interior, com medo de investidas castelhanas no litoral sul, a coroa implanta uma 
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política de povoamento da área, estimulando a imigração de açoriano, para ocupar trechos 

do litoral gaúcho e catarinense, consolidando as fronteiras da colônia até o arroio Chuí. 

(KOSHIBA e PREREIRA, 1995) 

3 – A ECONOMIA NO CICLO DA MINERACAO 

3.1 - DESENVOLVIMENTO DO CICLO DA MINERAÇÃO 

No fim do séc XVII, o ciclo do açúcar entra em crise no Brasil pois, dadas as grandes 

possibilidades deste mercado, a Inglaterra, que possuía colônia nas Antilhas,encontra lá 

condições ideais para a produção do açúcar, e considerando a proximidade do mercado 

europeu e maior capacidade tecnológica da Inglaterra, o produto brasileiro não consegue 

competir. No século XVIII, surge o segundo ciclo econômico da colônia Brasil: O Ciclo da 

mineração. 

A coroa oferecia títulos e prêmios aos bandeirantes que encontrassem ouro, no 

entanto, quando não o encontravam, a atividade mais lucrativa destes bandeirantes era a 

caça de índios para escravização. Estes bandeirantes eram elementos afastados dos 

centros econômicos, por falta de terras disponíveis ou de recursos financeiros e vinham da 

Bahia, Espírito Santo e São Paulo; os paulistas se destacam devido à organização e volume 

de expedições. (PERRIN, 1969). 

Quando os bandeirantes chegaram à região da mina e encontraram ouro, esta 

descoberta foi muito festejada em Portugal, porque com a queda do açúcar, o sistema 

político absolutista da metrópole entra em crise e o ouro vem assegurar a permanência do 

regime, já que traz uma certa estabilidade econômica. 

Após esta descoberta, ocorre um grande fluxo populacional para esta região e em 

determinados momentos, os mineradores / imigrantes se fixavam em algum lugar para 

garantir terras e lavras, surgindo, desta maneira, vilas e arraiais. Estas também cresciam ao 

redor de vendas e ranchos tropeiros na beira de caminhos e perto das lavras, chegando a 

provocar despovoamento de algumas regiões devido à atração magnética que a nova 

capitania exercia. 

Entretanto, havia uma espécie de anarquia na nova capitania das Minas Gerais, 

onde gente de toda parte e de todos os níveis se instalam aí, como portugueses, prostitutas, 

ladrões, e garimpeiros ilegais; estes trabalhavam em áreas de difícil acesso. Havia muita 

fome, epidemia de doenças e violência na capitania devido ao extremo descontrole 

institucional, o que acabou gerando a guerra dos Emboabas, devido à lusofobia (PERRIN, 

1969). 

3.2 - DECADÊNCIA DA MINERAÇÃO 
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Em fins do séc. XIX, dada à alta intensidade de exploração, as minas já estavam se 

esgotando, entrando num período de estagnação, onde impostos como o quinto, deixaram 

de ser pagos por total incapacidade dos mineradores. Desta maneira, o volume de metais 

recolhidos pela metrópole abaixa muito, e ela atribui isto à “indolência” dos mineradores e ao 

contrabando de metais, feito fora da legalidade, inclusive com escravos ‘roubando’ metais. 

Por volta de 1870, a coroa portuguesa nomeou um governador geral para a 

capitania, no intuito de (re)organizar a capitania e a dividiu em comarcas. Em 1876, o 

governador da capitania, Visconde de Barbacena, chega com a obrigação de cumprir a 

determinação da coroa de instituir a derrama: uma espécie de novo imposto que cobrava 

todos os impostos atrasados, incluindo o ‘quinto’, imposto que extraia 1/5 do ouro levado à 

fundição. Apenas desta maneira o ouro poderia circular legalmente, fundido, com o selo da 

coroa real. A opressão causada pela derrama provoca a primeira rebelião com cunho de 

independência da colônia: a Inconfidência Mineira (PERRIN, 1969) 

Pode-se perceber que a decadência do ciclo da mineração permitiu uma certa 

ascensão do negro nas Minas Gerais, que ora conseguiu comprar sua alforria por meio de 

garimpos ilegais, ora foi literalmente abandonado, por falta de condições dos mineradores, 

na decadência do ouro, de levá-los para onde quer que fossem. Edson Carneiro, citado no 

livro “O escravismo colonial” de Gorender (1978) descreve esta ascensão: 

“O negro de Angola e da Costa da Mina, chegado às lavras como escravo 

de campo, mas como negro de ofício, venceu rapidamente todas as 

etapas que o separavam da liberdade. Era natural. Somente no campo o 

negro esteve subjugado inteiramente à vontade do Senhor. E a sua única 

tentativa de libertação foi o quilombo, a fuga para o mato. Desde o 

começo, escravos e escravas, uns como taverneiros, outras como 

cozinheiras e doceiras, se distanciaram do Senhor, ganhando a 

oportunidade de revelar suas qualidades. Minerador, negro de ofício, era 

a bem dizer autônomo – ao menos nos primeiros anos das lavras – o 

trabalho do escravo. Não teve paralelo em parte alguma do país, em 

período comparável, o número de escravos que encontraram modos e 

maneiras de comprar sua alforria. A lenda de Chico-Rei, o rei negro de 

Vila Rica, pelo menos, o sem-número de ocasiões, que tinham os 

escravos, de amealhar boa soma de dinheiro com que escapar às agruras 

de sua sorte. Pela primeira vez no Brasil, o negro foi explorado, em 

grande número, como negro de aluguel e, em proporção menos, como 

negro de ganho, cada vez mais autônomo, mais independente do Senhor, 

mais responsável, pessoalmente, pelo seu trabalho e pelo seu 

comportamento...tão geral foi esta ascensão social do negro em Minas 
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Gerais, que a passagem de escravo a cidadão se operou suavemente, e 

sem choques nem episódios marcantes, depois de encerrado o ciclo da 

mineração” 

3.3 - O OURO NO NORTE DE MINAS 

Segundo Cabral (1985), no início do ciclo da mineração o norte de Minas era penas 

um local de passagem do baianos, que procuravam jazidas minerais. Com tantos 

exploradores que vinham de todos os pontos do país, além dos portugueses, não demorou 

que as minas auríferas centrais, mais conhecidas se esgotassem, fazendo com que muito 

procurassem novas fontes em outras regiões como Mato Grosso, e Goiás, além de novas 

atividades econômicas. Devido a este fato, o ouro foi encontrado em locais remotos, um 

deles foi o norte do atual Estado de Minas Gerais. 

O resultado foi o surgimento de novos povoados ao longo do Estado, especialmente 

no Vale do Jequitinhonha, onde foram encontrados outros tipos de minérios como a 

Turmalina, Berilo e Diamantes na região de Diamantina. Como não foi encontrado, em 

Minas Novas, minério em quantidade suficiente para provocar grandes deslocamentos ou 

investimentos em exploração, esta cidade sofreu grande evasão populacional após o 

esgotamento de suas lavras de aluvião. 

4 - MÃO-DE-OBRA ESCRAVA NEGRA E RESISTÊNCIA 

4.1 - O ESCRAVO NO BRASIL 

Segundo Sodré (1967) o trabalho escravo, na colônia Brasil, reaparece em um 

momento em que este tipo de mão-de-obra já parecia superada no mundo europeu, que 

usava servos e até assalariados. No entanto, o autor cita alguns fatores que diferenciam 

este escravismo do seu antecessor histórico: 

- O regime escravista brasileiro não surge a partir da desintegração de comunidade 

primitivas, o que acaba por excluir os índios do processo de produção principal, relegando-

os às atividades secundárias 

- Um outro fator de peso na escolha do negro foi o fato de que Portugal tinha colônia 

africanas com farta oferta do ‘produto’ negro 

- O nosso regime vem de senhores que já viviam no meio metropolitano, numa etapa 

mais avançada do processo de produção. O regime escravista serve bem à manutenção do 

sistema de plantation: latifúndios e monocultura 

- Pode-se dizer que o modo de produção escravista só vigorou em paralelo com o 

sistema pré-capitalista europeu porque foi implantado numa área complementar à Europa, e 
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se baseava na enorme quantidade de escravos para superar a baixa produtividade da 

desestimulada mão-de-obra escrava, possibilitando a concorrência no mercado internacional 

Um argumento bastante utilizado para justificar a escolha de mão-de-obra escrava 

no Brasil, era a escassez de população da metrópole, e ainda mais escassa era a população 

disposta a se deslocar até a inóspita colônia. Esta preocupação se justifica na medida em 

que para assumir a propriedade definitiva do território, era necessário ocupá-lo. Já a opção 

pela mão-de-obra escrava africana está relacionada com o monopólio da coroa portuguesa 

no tráfico de negros, vindos de sua colônia da própria África. 

Os principais pontos de origem foram as possessões portuguesas na África, com 

São Tomé e Príncipe, litoral da Guiné, embocadura do Zaire e Moçambique, Costa do Ouro 

e Angola. Estima-se que tenham sido enviados ao Brasil um total entre 3.500.000 e 

4.000.000 de negros (Almanaque Abril, 2000) 

Entretanto, durante a guerra do Paraguai, em 1865, a coroa implantou uma 

legislação pela qual o negro que se alistasse para servir ao exército brasileiro seria 

alforriado ao fim da guerra. Como não houve qualquer treinamento destes indivíduos, 

apesar do Brasil ter sido “vencedor” da guerra, a população negra que correspondia a cerca 

de 45% do total brasileiro, caiu para menos de 15%. 

Já no ciclo da mineração, houve repentina necessidade de um grande número de 

trabalhadores, chagando ao ponto de haver o aluguel de escravos para efetuar 

determinados trabalhos. Outra questão marcante da região das minas era o grande número 

de escravos libertos, fato que ocorria pela disponibilidade de riquezas nestas áreas, que 

permitia ao negro a compra de sua liberdade, pagando em ouro (mesmo que 

contrabandeado). Entretanto, o trabalho nas minas era muito árduo, e a idade produtiva de 

um elemento escravo era de cerca de apenas sete anos. 

   

4.2 - RESISTÊNCIA 

Devido às péssimas condições de trabalho e de vida dos escravos, era relativamente 

comuns a fuga e resistência, com o objetivo de adquirir a liberdade, sendo a forma mais 

comum o aquilombamento (GORENDER, 1978). 

Os quilombos são conhecidos como agrupamento de escravos fugidos com uma 

organização social peculiar e “independente” estabelecidos em locais de difícil acesso, 

sendo uma sociedade que englobou todo tipo de grupos excluídos (brancos pobres, 

salteadores, mulheres raptadas, além é claro de negros alforriados ou não e índios 

).(PEREIRA, 1985) 
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Segundo o rei de Portugal, em resposta ao Conselho Ultramarino em 2 de Dezembro 

de 1740, quilombo era “toda habitação de negros fugidos que passam de cinco, em partes 

despovoadas, ainda que não tenham ranchos levantados, nem se achem pilões neles”. Já 

José Alípio Goulart, cita o artigo 20 do código de Posturas da Cidade de São Leopoldo, no 

Rio Grande do Sul, aprovada pela lei provincial 157, de 9 de Agosto de 1848: “Por quilombo 

entender-se-á reunião no mato, ou em lugar oculto, de mais de três escravos” (CARVALHO, 

DORIA e OLIVEIRA Jr. 1996) 

Pode-se dizer que o aquilombamento como forma de luta apareceria como um 

processo social que se dava fora da sociedade escravista e que obedecia ao sistema 

exploratório implantado na colônia, “coisificando” (escravo com coisa, objeto) socialmente o 

escravo, sendo no quilombo o local de resistência (culturalmente e materialmente) à 

dominação, tornando-se sujeito de sua própria história 

“(...) Examinar como os cativos nesses variados processos históricos, 

viveram situações de luta, conflito, acomodação, enfrentamento confronto, 

sofrimento, alegria e dor, significa compreender como eles reinventaram 

quotidianamente os significados da liberdade a partir de estratégias e 

concepções próprias “ (GOMES, 1983) 

Segundo Gomes (1983), analisando como cada escravo vive, pode-se entender 

como cada escravo cria seu conceito de liberdade: para uns era ter bom relacionamento 

com o Senhor, para outros era ter a alforria, etc. 

Havia grande preocupação da coroa portuguesa com esta resistência, tendo que em 

1741, o rei escreveu um alvará com o objetivo de punir escravos infratores: 

“Eu, El-Rei, faço saber aos que este alvará virem, que sendo-me presente 

os insultos que, no Brasil, cometem os escravos fugidos, a que 

vulgarmente chamam de Calhambolas, passando a fazer o excesso de se 

juntarem em quilombos, e sendo preciso acudir com remédio que evitem 

esta desordem:-hei, por bem, que a todos os negros que forem achados 

em quilombos, estando neles voluntariamente, se lhes ponham com fogo, 

uma marca em uma espádua com a letra – F – que para este efeito 

haverá nas câmaras; e se quando for executar esta pena, for achado já 

com a mesma marca, se lhe cortará uma orelha; tudo por simples 

mandado do juiz de fora, ou ordinário da terra, ou do ouvidor da comarca, 

sem processo algum e só pela notoriedade do fato, logo que do quilombo 

foi trazido, antes de entrar para a cadeia” (FREYRE, 1989) 
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Apesar da tentativa, da coroa, de reprimir as resistências escravistas, os quilombos e 

outras formas de vida ilegal, como os garimpos clandestinos, sempre marcaram a vida 

mineira; estas atividades repercutem até hoje na forma de organização de alguns espaços 

(FREYRE, 1989) 

4.3 - ORGANIZAÇÃO QUILOMBOLA 

Os quilombos, que eram instituições que visavam fugir do sistema escravista e, por 

isso, assumiam variadas formas, tamanhos e funções. 

Haviam quilombos especializados em atividades econômicas como a agricultura – 

quase todos possuíam policulturas de subsistência para não dependerem de fornecedores 

externos – o extrativismo, o comércio, a mineração , a pecuária, serviços e até atividades 

predatórias, como saques (MACHADO FILHO, 1997) 

Os quilombos em geral, eram organizados politicamente em torno de um núcleo 

central que comandava e organizava vários outro núcleos secundários. Alguns quilombos, 

como por exemplo, o de Palmares, possuíam um regime de monarquia eletiva (MOURA, 

1987) 

As preocupações centrais de um governo quilombola eram com a defesa da área e 

com a economia, ou seja, a sobrevivência da população. Para isso, havia grupos de 

guerrilheiros especializados em defesa, e geralmente, a localização do quilombo era 

bastante remota. 

Cabe ressaltar que a população quilombola era composta não só por negros fugidos, 

mas por qualquer pessoa que se sentisse oprimida pelo sistema, nisto incluíam-se brancos 

pobres, negros alforriados, índios, mulheres seqüestradas, salteadores... Por estes fatores e 

ainda pela continuidade do contato externo, as sociedades quilombolas são marcadas pela 

‘fusão’ de línguas e costumes negros e europeus; o sincretismo religiosos era marca da 

maior parte destas sociedades, notadamente inserindo rituais de congado com a religião 

católica, por exemplo. A língua mesclava palavras, inclusive criando novos vocábulos. 

Pela alta organização política, havia regras, que quase todos os quilombos 

assumiam, de ordenação social, por exemplo, os homicídios e o adultério eram severamente 

punidos, apesar da poligamia e da poliandria serem permitidos (MOURA, 1987) 

Havia, portanto, organização social, política e econômica. Entretanto, além destes, 

os quilombos também apresentavam certo padrão de organização espacial. Situavam-se em 

locais de acesso difícil e sem visibilidade, entretanto, não muito longe de uma fonte d’água. 

O centro do aquilombamento geralmente era constituído por uma única rua, sem 

transversais, sendo portanto, esta a única entrada do quilombo e que, culminaria na “casa” 
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do chefe local. Este tipo de organização se justifica porque, deste modo, os chefes 

controlavam a entrada e saída do quilombo, percebiam as invasões imediatamente e 

controlavam os fluxos de mercadorias e pessoas. 

5 - CHAPADA DO NORTE 

5.1 – CARACTERIZACAO SOCIO-ESPACIAL 

  5.1.2 – ASPECTOS FÍSICOS 

O município está situado na mesorregião do Médio Vale do Jequitinhonha, 

microrregião de Araçuaí, no Estado de Minas Gerais. O município possui área de 829.76 

km2 , em forma de “corredor”, sendo sua extensão de leste a oeste de 75 Km, enquanto 

norte-sul, apenas 20 Km. Seus limites são: ao norte com Berilo, Francisco Badaró e 

Jenipapo de Minas; a leste com Novo Cruzeiro, ao sul com Minas Novas e a oeste com 

Leme do Prado e José Gonçalves de Minas. 

Quanto à divisão administrativa, o município possui 4 distritos sendo eles, Cachoeira 

do Norte, Granjas do Norte, Santa Rita do Araçuaí e São Sebastião da Boa Vista; 5 

povoados sendo eles Batieiro, São João, Ferreira, Vargem do Setúbal e Vila São José; 37 

comunidades, sendo elas Água Limpa, Água Suje, Amorim, Beira do Capivari, Cajamunum, 

Campestre, Campo Limpo, Canoa, Chácara, Córrego das Almas, Córrego das Gamelas, 

Córrego do Amorim, Córrego Bom Jesus, Córrego do Rocha, Córrego do Teotônio, Córrego 

Manuel José, Córrego Santa Rita, Cruz das Almas, Cuba, Faceira, Gravatá, Mazagão, 

Misericórdia, Morro Branco, Olhos D’Água, Paiol, Pedreira, Poções, Ponte 

O clima é tropical seco, com média de 900mm anuais de chuva concentrados nos 

meses de novembro e fevereiro. A vegetação dominante é o cerrado e cerradão; o relevo é 

extremamente acidentado, com interrupções planas nas áreas de chapadas; os solos são 

pobres, de baixa fertilidade e facilmente erodidos, com grande presença de voçorocamento, 

devido ao histórico de mineração aurífera. A maioria dos solos pode ser classificada como 

argilosos, que possui como característica principal a pouca capacidade de absorver água, 

além disso, devido à alta intensidade de pequenas atividades mineradoras, o solo é 

extremamente “remexido” permeado por rochas de tamanho cascalho ou maiores. 

Quanto à hidrografia, os rios principais que cortam o município são Araçuaí, Setúbal 

e Capivari, sendo que há vários córregos e riachos, mas a maioria deles são intermitentes, 

devido às características ambientais da área e às práticas depredatórias do solo, que datam 

desde a época colonial. 

5.1.2 – ASPECTOS DEMOGRÁFICOS E ECONÔMICOS 
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De acordo com dados do censo do IBGE de 2000, a taxa de crescimento anual do 

município na atualidade é de 1.25%, e este conta com uma população de 15.225 habitantes, 

sendo que 31.9% desta reside em domicílios urbanos (sede e distritos) e 68.1% em 

domicilio rural (incluindo moradores das comunidades) 

Cabe ressaltar, contudo, que a maior parte dos moradores da zona urbana 

desenvolve atividades rurais, ou nasceu e viveu grande parte de suas vidas nas zona rural 

A densidade demográfica da população, ainda segundo dados do censo de 2000, é 

de 18 hab/Km2,. Sua distribuição é bastante irregular e, em geral, orientada pelas fontes de 

água disponíveis – o que faz com que as moradias se concentrem em torno dos cursos dos 

rios, córregos ou outras fontes de água permanentes. 

Quanto à população residente, por sexo, observa-se um percentual um pouco maior 

de mulheres em relação aos Homens, segundo dados de 2000, 51.5% da população é do 

sexo feminino e 48.5% do masculino. Entretanto, a migração temporária, principalmente 

para o corte de cana e colheita do café, faz com que este desequilíbrio se torne muito maior 

durante certos períodos do ano, pois os migrantes são predominantemente homens. 

Um dos aspectos que formam a imagem regional do município é a composição 

étnica de sua população, com predominância de negros e pardos maior, inclusive, que dos 

municípios vizinhos. Segundo o censo de 1991, enquanto 19.8% dos moradores são negros 

e 65.3% são pardos, apenas 14.5% são definidos como brancos. A comparação aqui, com 

dados estaduais, regionais e de municípios vizinhos, deixa claro como este contingente de 

negros e pardo é significativo: 

 

 NEGROS PARDOS 

MINAS GERAIS 6.7% 41.6% 

VALE DO JEQUITINHONHA 6.0% 67.2% 

MICRORREGIAO DE ARAÇUAÍ 7.7% 58.8% 

MINAS NOVAS 9.8% 60.5% 

CHAPADA DO NORTE 19.8% 65.3% 

Dados do censo de 1991 

A atividade econômica fundamental de Chapada do Norte é a agricultura de 

subsistência, com mão-de-obra familiar e policultura de baixíssima produtividade. Na área 

urbana, a atividade que se destaca é a administração pública, contando também com um 

escasso comércio. 
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Quanto à estrutura fundiária, as propriedade se destacam por serem de pequeno 

porte (com no Maximo 20 ha), pertencentes ao próprio produtor, apesar de a grande maioria 

não possuir documentos legais garantindo a propriedade das terras. 

A renda per capita é muito baixa, com rendimento médio mensal de R$221.26 

(sendo que a média entre homens é de R$255.71, e entre as mulheres R$179.29). esta 

renda – principalmente da zona rural – vem das migrações sazonais dos habitantes nas 

épocas de safras, especialmente em São Paulo e sul de Minas Gerais, onde buscam 

trabalho, geralmente como bóias-frias. (censo de 2000) 

A religião é marcada pelo sincretismo, onde se destaca a igreja católica com o maior 

numero de fiéis declarados, sendo suas festividades no municípios, permeadas crenças e 

danças típicas da herança negra africana, como o candomblé e o congado. No censo de 

1991, 96.7% das pessoas se declaravam católicas. 

Apenas a sede administrativa da cidade possui água tratada, com sistema vinculado 

à COPASA, na área rural, apesar de haver em alguns pontos captação e distribuição, não 

há qualquer tipo de tratamento. 

O rio Capivari, que abastece a cidade, é bastante problemático, na medida em que 

seu volume d'água é relativamente baixo, baixando até 75% nos meses de inverno, e é este 

rio que recebe todo o esgoto da sede municipal, sem qualquer tratamento. O rio ainda 

abastece vários distritos como Batieiro, Santa Rita e a comunidade Misericórdia. A COPASA 

mantém uma espécie de pequena represa, que garante o abastecimento da cidade na 

época da seca 

Com relação ao lixo seco, há coleta em 92,7% dos domicílios da sede, e na zona 

rural, onde não há coleta, 54,6% da população joga lixo em terrenos quaisquer, e 32,56% 

queima ou enterra o lixo. Quanto ao lixo coletado pela prefeitura na zona urbana, ele é 

disposto em um terreno utilizado para este fim, mas a céu aberto, já que não há aterro 

sanitário. (Plano Municipal de Saúde, 2001) 

A rede elétrica da cidade atende a cerca de 50 % da população, estando estes 

localizados na sede e nos distritos mais urbanizados. A eletrificação da cidade trouxe maior 

acesso à comunicação de massa, com destaque para a televisão, sendo um fator importante 

na mudança de hábitos locais, como na reestruturação da rotina diária, modificações nos 

padrões de consumo (alimentos industrializados) e comportamento sexual, divulgação de 

informações sobre saúde e campanhas contra doenças como a própria AIDS. Com relação 

a outros meios de comunicação, o município conta com um correio (localizado na sede), 

duas rádios comunitárias (uma na sede e outra no distrito de Boa Vista). Possui ainda, um 
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sistema telefônico em cada distrito, com 57 linhas domiciliares e 7 telefones públicos na 

sede. (Plano Municipal de Saúde, 2001) 

Existem apenas estradas municipais que chegam à cidade e ligam a sede às 

comunidade e distrito. No período de chuvas, boa parte destas estradas ficam 

intransponíveis. 

Quanto ao transporte público, existe uma linha nas segundas, quartas e sextas feiras 

para os distritos de Santa Rita, Cachoeira, Boa Vista e Granjas do Norte. A empresa Rio 

Doce faz ainda o trecho Araçuaí – Minas Novas, passando por Chapada do Norte, uma vez 

por dia (uma vez em cada sentido). Para chegar a Belo Horizonte e São Paulo, há ônibus 

semanais que partem de Minas Novas. 

Em termos de serviços a cidade conta com um cartório, um banco (BEMGE), um 

matadouro municipal, um antigo projeto de hospital, que se transformou em posto de saúde 

(atendimento hospitalar apenas em Turmalina, a 40km de Chapada do Norte) e um quartel 

da polícia militar, que possui quatro efetivos para atender ao município inteiro (só existe 

prisão em Minas Novas). Na área de lazer, a cidade possui um estádio municipal com 

capacidade para 500 pessoas. 

5.2 - HISTÓRICO 

O povoado que originou o município surgiu no séc. XVIII, durante a descoberta e 

exploração do ouro à margem esquerda do rio Capivari. A freguesia recebeu o nome de 

Santa Cruz da Chapada, e foi posteriormente, extinta e novamente restaurada em 1850. No 

período de 1729 a 1757, esteve subordinada à Capitania da Bahia, transferindo-se depois 

para o território de Minas Gerais. No início do séc XIX, beneficiada por sua localização, 

próxima à estrada de acessa às plantações de algodão, torna-se ponto de descanso para os 

viajantes que por ali passavam, o que promove seu desenvolvimento. Em 1962, emancipa-

se de Minas Novas, com a denominação de Chapada do Norte (fonte: secretaria da cultura, 

01/10/1999 

A mineração nesta área nunca foi tão lucrativa quanto das áreas mineradoras mais 

conhecidas do Estado como Vila Rica ou o Tejuco, isto devido ao fato de não existirem 

lavras geológicas de ouro ou diamante na região, ocorrendo apenas o ouro de aluvião, 

facilmente esgotável. 

Não existe registro oficial da origem desta sociedade, algumas pessoas dizem que 

foi um quilombo que originou a cidade, outras chegam a dizer que não há qualquer origem 

negra no município, apesar da influencia africana na religião e costumes ser inegável. A 

hipótese do surgimento da cidade a partir de um quilombo é baseada numa série de 

aspectos, mas um dos mais sobressaltados é a organização espacial da sede. 
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A sede urbana é formada, originalmente, por apenas uma rua, sem transversais, que 

culminam no que é hoje o centro da cidade, mas também é praticamente o “final” da cidade. 

Outro fator é a característica racial do município, o sincretismo religioso e das manifestações 

culturais, além do poder social da Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens 

Pretos (santa tradicionalmente atribuída à fé escrava negra). 

A única construção preservada da época colonial na cidade é a biblioteca municipal, 

recentemente restaurada. Nenhuma casa da cidade é datada dos tempos da colônia. 

Apesar do padrão pobre de construção ser praticamente idêntico em toda a cidade, 

inclusive, por dentro as casas se apresentarem com as mesmas características. 

Há um outro registro colonial – não tombado – do ciclo da mineração: uma maquina 

usada para drenar água do rio para as regiões onde se estava praticando mineração, esta 

maquina se encontra na comunidade de Misericórdia, a 7 km da sede. 

A entidade mais importante da cidade, e que realmente a administra é a Irmandade 

Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. A irmandade, segundo o presidente, teve 

seu compromisso registrado em 1821, pelo rei de Portugal. Consta que o registro só foi 

aceito porque as irmandades eram obrigadas a pagar certas taxas para a coroa. Existe um 

livro de registro de irmãos de 1807, em poder da irmandade, sendo o mais antigo. 

A instituição possui 470 irmãos. Para se filiar é preciso pagar uma taxa, que não é 

fixa, com esta verba a irmandade financia a igreja católica da cidade, além das festas 

tradicionais, como a festa do Divino e a festa de Nossa Senhora do Rosário. 

A comemoração mais importante da cidade é a festa de Nossa Senhora do Rosário, 

que segundo a lenda, foi encontrada no rio e trazida para a igreja pelos brancos. No dia 

seguinte ela voltou para o rio. Mais uma vez os brancos a buscara, e novamente ela voltou. 

Por fim, os negros a buscaram no rio e a trouxeram para a igreja, e só então a santa 

permaneceu. 

Nesta festa, organizada e financiada pela irmandade, há traços da cultura negra, 

permeada pelo catolicismo, já que a festa ocorre em torno da própria igreja. Os traços 

negros registrados foram o congado, o tambozeiro e o “litro de pinga na cabeça”, além de 

outros aspectos menos marcantes. 

Além disso, a irmandade ainda é dona do cemitério da cidade, que funciona da 

seguinte maneira: se os irmãos não querem alguém enterrado lá, esta pessoa tem que ser 

deslocada para outra cidade, quando a família da pessoa constrói um jazigo (se for irmão) 

aquele espaço pertence à família dele, se não, a ossada é retirada a qualquer momento em 

que se precise de espaço, e é jogada no mato. 
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um dos objetivos primordiais deste trabalho era o de conhecer uma sociedade que 

se originou de um núcleo o quilombola. Entretanto, de acordo com as evidências, e 

aproveitando os dizeres da Antropóloga Liliana Porto, estudiosa da região a cerca de dez 

anos, a sociedade de Chapada do Norte não se originou de um núcleo quilombola 

propriamente dito, mas se originou de uma sociedade escrava. 

O fato da cidade se localizar em um área bastante desprotegida, no alto de uma 

chapada, com vegetação escassa, grande quantidade de rios (apesar da maioria ser 

intermitente), e de pequenas estradas usadas na época colonial, dificultaria a existência e a 

manutenção de um quilombo. Além disso, o povoamento do município é bastante disperso, 

o que daria a impressão de não existir um núcleo de onde saísse as ordens de um chefe. 

Somado a isso, se sabe que não havia jazida geológica de ouro na região, e sabe-se 

que também havia uma certa ocupação de brancos em Minas Novas, que formou um 

povoado, e que os negros eram enviado a área de Chapada do Norte num ultimo fio de 

esperança dos brancos em encontrar ouro. 

Além disso, devido à escassez do minério, sabe-se que nenhum branco “enriqueceu” 

na região, e que não viviam senhores, mas apenas brancos mineradores, geralmente 

pessoas excluídas do sistema colonial. 

O norte de Minas foi ocupado em busca de restos da mineração, e a maioria de sua 

população era constituída por pessoas que por algum motivo estavam à margem dos 

grandes processos mineradores. 

Segundo a antropóloga Ilka Leite, em seu livro “Antropologia da viagem: escravos e 

libertos em Minas Gerais no séc. XIX”, de 1996, pode-se afirmar que existiam áreas em que 

os escravos foram abandonados, na época da decadência do ciclo da mineração. 

Assim, pode-se concluir que, com a decadência do ouro, os mineradores foram 

obrigados a desocupar a área, procurando outros meios de sobrevivência. Como tinham que 

se preocupar com a própria sobrevivência, não tinham condições financeiras, ou mesmo 

aplicabilidade de levar escravos com eles, assim, a hipótese mais provável é de que os 

escravos negros foram abandonados na região onde hoje esta Chapada do Norte, e onde 

não havia qualquer infra-estrutura de vila, e provavelmente, só puderam ficar livres porque a 

pobreza natural da região não oferecia nenhum atrativo econômico para que fosse 

“invadida”. 
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