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I. 
 

APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
O presente relatório apresenta os resultados do estudo para caracterização 
histórica, econômica e sócio-cultural do Quilombo de Mangueiras, situado em 
Belo Horizonte, Minas Gerais. O documento integra o processo de demarcação e 
titulação do território do Quilombo, a cargo do Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA). O estudo que deu origem a este relatório seguiu 
padrões da pesquisa etnográfica e histórica e foi conduzido, entre janeiro e julho 
de 2008, por uma equipe de 7 pesquisadores do Núcleo de Estudos de 
Populações Tradicionais e Quilombolas (NUQ) da Universidade Federal de Minas 
Gerais, sob a coordenação e acompanhamento de dois professores, doutores em 
antropologia cultural.  
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1. Histórico 

 
 
Em 12 de dezembro de 2005 a Fundação Cultural Palmares emitiu certidão de 
auto-reconhecimento da Comunidade de Mangueiras como “remanescente das 
comunidades dos quilombos”. No ano seguinte, a comunidade encaminhou à 
superintendência regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA) em Minas Gerais carta solicitando a demarcação e titulação de suas 
terras, em conformidade com o que prevê o Decreto 4887/2003 da Presidência da 
República.  
Como primeiro passo do processo que resultará no Relatório Técnico de 
Identificação e Demarcação, e em conformidade com Instrução Normativa 
específica (IN 20/2005), o INCRA, por meio de sua Superintendência Regional em 
Minas Gerais, providenciou que fosse elaborado o presente Relatório 
Antropológico de Caracterização Histórica, Econômica e Sócio-cultural do 
Quilombo de Mangueiras.  
Para tanto foi firmado contrato entre o INCRA e a Universidade Federal de Minas 
Gerais, por meio da Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), que 
atribuiu ao Núcleo de Estudos de Populações Tradicionais e Quilombolas (NUQ) a 
tarefa de executar um plano de trabalho previamente aprovado pelo INCRA.  
O estudo contratado, de que este relatório é o produto final, tinha como objetivos: 

• Elaborar o Relatório Antropológico de Caracterização Histórica, Econômica 
e Sócio-Cultural da Comunidade Quilombola de Mangueiras 

• Realizar a identificação e caracterização das famílias quilombolas e demais 
moradores e usuários do território da Comunidade Quilombola de 
Mangueiras 

• Identificar as formas de reconhecimento do território de ocupação e 
vivência da Comunidade Quilombola de Mangueiras 

O cronograma original previa 4 meses de pesquisa que acabaram sendo 
prorrogados para 6, em razão da dificuldade de localização de alguns dos 
documentos necessários à efetiva caracterização do histórico do grupo, bem 
como da observância de prazos para notificação de proprietários vizinhos. As 
atividades previstas para a realização do estudo englobavam: 
 

• Reunião com a comunidade, para apresentação dos trabalhos e 
procedimentos que serão adotados pelo Grupo de Trabalho do NUQ e 
técnicos do INCRA-MG;  
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• Pesquisa prévia em arquivos institucionais, para levantamento de 
informações sobre a comunidade, como: localização geográfica; dados 
históricos, sócio-econômicos e fundiários;  

• Trabalho sistemático de campo, com coleta de relatos orais e observação 
participante, para apreensão de aspectos econômicos, históricos, sócio-
culturais da comunidade; 

• Identificação das famílias quilombolas ocupantes ou não do território 
pleiteado; 

• Identificação das famílias não-quilombolas ocupantes do território 
pleiteado. 

• Análise e sistematização de dados e informações obtidas 

• Elaboração de 3 relatórios parciais ao longo do processo de pesquisa 
 
As atividades previstas, que resultaram no presente relatório, foram executadas 
por uma equipe de 7 pesquisadores do NUQ, incluindo um mestre, graduados e 
graduandos em ciências sociais com habilitação em antropologia, sob a 
supervisão do professor doutor Daniel Schroeter Simião e acompanhamento da 
professora doutora Deborah de Magalhães Lima, e foram conduzidas entre 
janeiro e julho de 2008. 
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2. Fundamentação conceitual e teórica 

 
 
 
Identidade quilombola: especificidades de um Quilombo Urbano 
 
Há tempos a construção de uma identidade coletiva diferenciada é vista na 
antropologia como um processo social dinâmico e feito em contraste com outros 
grupos e outras identidades. Como em qualquer sistema classificatório, a 
construção do valor de uma identidade se dá por oposição a outras. Só faz 
sentido falarmos em “alto” se houver um sentido para “baixo”; em “preto”, se 
houver um “branco” a que aquele se oponha. Assim também a afirmação da 
identidade de um grupo como indígena ou quilombola depende, em certa medida, 
da existência de um “outro” frente ao qual se possa construir a identidade de um 
“eu” diferenciado. 
Em seu clássico artigo “Raça e História”, Claude Lévi-Strauss (1976) lembra que 
a diversidade cultural é menos fruto do isolamento de grupos humanos que de 
seu contato – um contato que produz entre grupos e populações condições 
lógicas e históricas para a sua diferenciação. Roberto Cardoso de Oliveira (1967) 
consagrou tal forma de perceber a diversidade por meio da noção de “fricção 
interétnica”, demonstrando o caráter relacional da construção e ativação de 
identidades étnicas que, embora não prescindam de sinais diacríticos visíveis e 
de uma história particular, somente são acionadas em circunstâncias de contato 
e/ou conflito com a alteridade. Com isso, a teoria antropológica tem contribuído 
para desfazer o equívoco de senso comum pelo qual se imagina que um grupo 
étnico seja portador de uma identidade essencial e imanente que o distinga, 
naturalmente, de outros.  
O reconhecimento do caráter histórico e contingente das identidades étnicas leva 
antropólogos e historiadores a perceberem que tal identidade é sempre sujeita a 
transformações ao longo do tempo. Frederick Barth (1998) caracterizou isso como 
o processo de constituição de um “coletivo relacional” que se expressa, em certos 
momentos, como unidade política. A própria ideia de uma “tradição”, comumente 
evocada como avalizadora de uma identidade única para um grupo, é, há tempos, 
vista como resultado de um processo social de negociação de versões legítimas 
de uma ou mais histórias. A clássica coletânea de Eric Hobsbawn, “A Invenção 
das Tradições” (1984) demonstra o modo pelo qual tradições europeias tidas 
como imemoriais são, de fato, o resultado relativamente recente de apropriações 
e incorporações de experiências de contato multicultural em contextos de 
constantes transformações históricas – o tradicional “chá inglês”, por exemplo, é, 
na verdade, um hábito asiático, ressignificado e reapropriado como distintivo 
cultural da britanidade na Inglaterra vitoriana.  
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Tais definições não buscam destituir de objetividade as identidades e as tradições 
de grupos específicos. Busca-se, isso sim, evitar a apreciação ingênua de que 
uma identidade reivindicada recentemente só pode ser legítima se puder 
demonstrar que ela já era utilizada por séculos a fio.  
Assim, imagens e modos de vida sistematicamente afirmados como próprios de 
um grupo e materializados por meio de crenças, cultos e práticas cotidianamente 
repetidas configuram uma realidade altamente objetiva, capaz de ser acionada 
como demarcadora de uma identidade própria, mesmo que seus registros sejam 
relativamente recentes e marcados por processos históricos contemporâneos. 
Tais elementos podem e devem ser observados como definidores de identidades 
emergentes, tão legítimas e potencialmente tradicionais quanto outras tidas como 
ancestrais. As tradições – aquilo que é vivido como tradicional – são também 
resultantes de respostas a contextos históricos contemporâneos. 
A reflexão acima tem sido recentemente aplicada ao termo Quilombo e 
Quilombola, promovendo um processo de ressemantização de tais conceitos. 
Relativamente ao significado de “Comunidade de Quilombo”, essas observações 
nos levam a reconhecer que o termo, hoje, está longe de se referir ao sentido 
histórico original, dado pela legislação colonial, usualmente de reunião de negros/ 
escravos fugidos em formas autônomas de organização social e econômica. Os 
processos recentes de valorização da identidade negra no Brasil, bem como de 
crítica à história escravagista do país, promoveram um ajustamento de sentido ao 
termo, permitindo o seu uso para caracterizar a realidade de comunidades negras 
expostas a históricos de discriminação e descaracterização, desejosas de 
recuperar seu sentido de grupo e reforçar positivamente os traços que as 
distinguem da população envolvente.  
No caso de Mangueiras, o modo de vida de uma família negra rural passou, ao 
longo do século XX, por uma série muito grande de transformações e, 
obviamente, nem sempre se traduziu pelo termo “quilombo”. Os moradores 
daquelas terras, embora configurassem um grupo comunitário com fortes vínculos 
territoriais e consanguíneos, além de uma clara origem comum, foram, por muito 
tempo tomados como lavradores, agregados, meeiros, empregados e, mais 
recentemente, como comunidade carente ou pobres urbanos. 
Diante do “outro” representado aqui pelas pressões modernizantes, durante 
alguns anos a atitude de vários dos descendentes daquele grupo original foi 
adotar o caminho da integração – a venda do que então era visto como “terra de 
herança”, a busca por empregos urbanos e pela integração em um modo de vida 
dominante na sociedade urbana e industrial que rapidamente cercava o grupo.  
A ativação, pela comunidade de Mangueiras, de uma identidade comunitária 
quilombola é, hoje, forma de resistência à pressão descaracterizadora de suas 
especificidades, e os reiterados esforços por consolidar tal identidade indicam o 
desejo deste grupo de recuperar e preservar uma relação com a terra 
enfraquecida pela história recente da região. 
Desse modo, quando falamos neste relatório de uma “identidade quilombola”, não 
nos referimos a uma imagem reificada – ou, como prefere Almeida (1996) 
“frigorificada” – de uma população remanescente de escravos fugidos, vivendo 
até hoje à margem da sociedade brasileira – embora, sob muitos aspectos, as 
condições precárias de vida dos atuais moradores de Mangueiras possam, em 
termos mais gerais, ser descrita como de marginalização e exclusão social.  



 10

“Identidade quilombola” aqui se refere: 1) à intenção de um grupo concreto de 
marcar suas diferenças para com outros grupos vizinhos; assim como 2) ao 
conjunto de atitudes, valores, crenças, formas de organização social, econômica e 
política posto em ação por este grupo para dar vida a tal intenção. São sinais 
diacríticos fundamentais em tal processo a percepção do grupo como: negro, 
descendente de um grupo ou família negra comum, presumivelmente de 
ancestralidade escrava, vinculado há gerações a uma terra da qual retiram parte 
de sua subsistência material, mas, mais do que isso, por meio da qual guardam a 
memória de sua ancestralidade e coletividade. 
 
Fundamentos legais 
 
Durante décadas a identificação de um grupo como “quilombo” significou um 
estigma, uma marca negativa associada a desordem e marginalidade. Tal 
significado, inclusive, explica em grande medida porque muitas comunidades 
negras rurais evitaram identificar-se como “quilombo” durante muitas décadas.  
Tal significado começou a mudar na sociedade brasileira a partir da Constituição 
de 1988, que em suas Disposições Transitórias (ADCT) cuidou de assegurar, por 
meio do artigo 68, o direito à “propriedade definitiva” de suas terras aos 
remanescentes de quilombo que as estiverem ocupando. Identificar-se como 
população quilombola passou, a partir de então, a representar não mais (ou 
exclusivamente) um estigma, mas o caminho de acesso a uma política social de 
reparação histórica a um processo violento de discriminação e privação de direito. 
Mais recentemente, a intenção Constitucional foi reforçada pelo compromisso 
assumido pelo Estado brasileiro com a Convenção 169 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), que trata dos direitos de povos indígenas e 
tribais, em assegurar a propriedade de tais povos às terras tradicionalmente 
ocupadas, bem como em desenvolver políticas específicas para o seu 
desenvolvimento pleno. A convenção 169 reconhece ainda o direito de tais povos 
à sua auto-definição, aproximando ainda mais o sentido de “população 
quilombola” do sentido qualificado no tópico anterior. 
A regulamentação do artigo 68 dos Atos das Disposições Constitucionais 
Transitórias e a materialização do compromisso assumido pelo Estado com a 
assinatura da Convenção 169 da OIT se deu, por fim, em 2003, com o Decreto 
Presidencial 4887, que estipula as condições e mecanismos por meio dos quais o 
Estado deve garantir aos grupos que se definem como comunidade de quilombo 
as condições para seu desenvolvimento com a preservação de sua identidade 
coletiva, valores e modos de vida. Dentre as condições para a demarcação e 
titulação, deve-se destacar que tal decreto exige dos grupos assim definidos a 
continuidade de um compromisso com seu território, prescrevendo, para tanto, a 
inalienabilidade, indivisibilidade e impenhorabilidade de suas terras. Isso torna 
ainda mais importante a exata definição, ao se proceder à demarcação de um 
território quilombola, das necessidades de uso para a reprodução física e cultural 
do grupo que, a partir do momento da titulação, passará a ver legalmente 
reconhecida e sedimentada a relação já histórica e culturalmente construída com 
aquele território.  
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No caso do Quilombo de Mangueiras, de um território original de 8 alqueires, no 
século XIX, sucessivos processos de diáspora foram reduzindo o grupo à 
ocupação presente de uma pequena área de 2 hectares. Os processos de 
diáspora que, como veremos, marcam a história recente da população de 
Mangueiras, não descaracterizam a intenção de recompor uma identidade 
comunitária territorializada. Ao contrário, contribuem para atestar a força desta 
identidade que, mesmo submetida a condições históricas adversas, não se deixou 
apagar de todo, e encontra agora, sob um contexto novo, condições de reemergir.  
Cabe assim, ao Estado brasileiro, em respeito às diretrizes assumidas nos 
marcos legais acima referidos, amparar e promover qualquer iniciativa consistente 
e efetiva de promoção da diversidade cultural, em especial quando se dá, como 
no caso do Quilombo de Mangueiras, pelo resgate de valores e trajetórias 
ameaçados pela pressão urbana.  
 
A definição de uma territorialidade 
 
Reconhecer a inserção diferenciada da Comunidade Quilombola de Mangueiras 
no ambiente urbano em que se localiza, bem como identificar suas necessidades 
específicas para reprodução e vivência de suas tradições é tarefa urgente e 
imprescindível. Trata-se de uma perspectiva muito mais ampla que o mero 
reconhecimento da necessidade de um punhado de terras para a moradia desses 
quilombolas. Trata-se de reconhecer a dimensão sócio-cultural mais ampla para o 
desenvolvimento dessas populações, levando-se em conta a necessidade de 
compreensão de seus processos e formas de territorialidade. Fundamentalmente, 
tem-se de levar em conta: os espaços de moradia; os sítios que contém 
reminiscências históricas e de valor afetivo/cultural; os espaços destinados aos 
cultos religiosos e aos festejos comunitários; as áreas com recursos sociais e 
ambientais necessários à garantia da segurança alimentar e sócio-econômica da 
comunidade. 
No caso de Mangueiras, isso está profundamente ligado a uma história específica 
de ocupação e à forma como tal história se atualiza no presente. O resgate de 
uma história, contudo, pouco documentada impõe alguns cuidados. Como já 
alerta Arruti, em publicação da Associação Brasileira de Antropologia: 

O utilitarismo que envolve os juízos correntes sobre o 
funcionamento da memória obscurece o fato de que sua 
plasticidade não responde apenas às estratégias do momento, 
mas também a um processo de consolidação gradativa, que deve 
fazer referência à coletividade (Arruti, 2005:122) 

Assim como para Arruti, no caso deste estudo isso significou um constante cotejar 
dos relatos dos moradores mais velhos de Mangueiras com outras fontes que 
pudessem não apenas auxiliar na confirmação de datas, nomes e processos, mas 
permitir inferências sobre processos já obscurecidos. Isso permitiu a 
caracterização da fundação de uma identidade local a partir dos patriarcas do 
grupo, o casal Cassiano José de Azevedo e Vicência Vieira de Lima, que, no 
último quartel do século XIX caracterizou o espaço a partir do qual a identidade do 
grupo atual é construída.  
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Se tomamos como critério para a configuração da identidade coletiva do 
Quilombo de Mangueiras os parâmetros mencionados acima, a recuperação de 
uma memória anterior àquele período se torna desnecessária, uma vez que se 
passa a remeter a um tempo mítico, para além do qual já não importa a contagem 
e/ou narrativa para a consolidação da identidade do grupo. É a partir daquele 
casal fundador que se guarda a memória de uso e ocupação das terras que serão 
objeto deste relatório, para fins de identificação de um território. Isso torna 
igualmente desnecessária a comprovação da condição de escravos de seus 
antepassados, embora, dadas as configurações históricas da região, tal condição 
seja facilmente presumível.  
Tal como indicado acima, os relatos orais foram amplamente consolidados por 
meio de pesquisa documental. Por meio dos relatos e de documentos específicos, 
foi possível identificar uma relação de memória e uso de um território claramente 
delimitado. Cabe aqui, contudo, ressaltar que não devemos tomar as “provas 
documentais” desta história de uso e ocupação como único e derradeiro 
referencial para definição das terras necessárias à reprodução do grupo.  
Conforme observa Leite (2007), em muitos casos os registros cartoriais são 
resultado de processos altamente desiguais de acesso ao poder. Seja pela pouca 
preocupação dos ancestrais negros com o registro legal de suas terras, seja pela 
efetiva impossibilidade de tal registro, muitas terras de quilombo prescindem de 
tal formalização. Em casos extremos, diz Leite, “procurar pelos documentos é 
distanciar-se do direito dos herdeiros – direito que só pode ser retirado de dentro 
da linguagem do grupo” (2007: 5). 
No caso de Mangueiras, a formação de um território é processo bem 
documentado. A configuração exata do território atualmente necessário ao 
desenvolvimento do grupo é, contudo, ligeiramente diferente daquela originária 
dos documentos legais.  
As necessidades de subsistência (física e cultural) de um grupo certamente 
passam por transformações ao longo do tempo. Assim, o que há 80 anos era 
condição sine qua non para a preservação de uma identidade coletiva para 
aquele grupo (área para extração de argila, por exemplo, se era parte da 
identidade do grupo a produção de determinados tipos de panelas), pode hoje ser 
traduzido e atualizado em outros termos (área para construção de residências, 
por exemplo, se o grupo passou por um significativo crescimento demográfico, e 
já não atrela sua identidade à produção de panelas). 
Cabe aqui relembrar o que diz o artigo 19 da já referida Convenção 169 da OIT: 

“Os programas agrários nacionais deverão garantir aos povos interessados 
condições equivalentes às desfrutadas por outros setores da população, com 
relação a:  

a. a alocação de terras para esses povos quando as terras de que 
disponham sejam insuficientes para lhes garantir os elementos de 
uma existência normal ou para enfrentarem o seu possível 
crescimento numérico;  

b. a concessão dos meios necessários para o desenvolvimento das 
terras que esses povos já possuam” 
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Disso resulta ser parte fundamental deste relatório a identificação das 
necessidades de subsistência que fundamentem a delimitação de um território 
adequado ao pleno desenvolvimento da população atualmente constituinte do 
Quilombo de Mangueiras. 
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3. Metodologia 

 
 

 

O cumprimento dos propósitos identificados até aqui implicou uma série de 
atividades e produtos necessários ao levantamento das informações 
sistematizadas no presente relatório. Entre elas, cabe registrar: 

 
Levantamento de história oral: 

• entrevistas com moradores idosos de Mangueiras 

• visita à região da antiga fazenda de Macaúbas, Jaboticatubas, para 
entrevistas com moradores mais antigos acerca da memória de contato 
com parentes dos fundadores de Mangueiras; 

• entrevistas com integrantes da família Werneck; 

• entrevistas com moradores dos bairros vizinhos ao quilombo; 

• localização de parentes e afins, de idade avançada, para recuperação de 
memória da trajetória do grupo, com destaque para Maria Matinho, 86 
anos, comadre do senhor José Emílio dos Santos, bem como primos e 
sobrinhos deste residentes em diferentes bairros de Belo Horizonte; 

• levantamento do histórico de formação das casas da comunidade, por meio 
de histórias de vida; 

• recuperação e localização cartográfica de histórias e memórias de 
ocupação do território; 

 
Etnografia do cotidiano e formas de organização social da comunidade: 

• censo dos moradores, com mapeamento e caracterização das unidades de 
residência (casas e famílias) da comunidade e formas de organização 
econômica e social do grupo; 

• levantamento e sistematização de uma genealogia detalhada do grupo; 

• levantamento dos conflitos socioambientais vividos pelo grupo; 

• identificação da memória territorial do grupo; 

• identificação e caracterização do espaço necessário à reprodução social e 
cultural do grupo; 
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• sistematização dos conhecimentos e do uso que a comunidade faz de 
plantas e ervas medicinais, bem como dos recursos naturais das matas em 
volta do território ocupado; 

• entrevistas com mediadores e instituições envolvidas na territorialidade do 
grupo; 

• pesquisas bibliográficas sobre o contexto histórico da territorialidade da 
comunidade; 

• observação participante de processos vividos pelo grupo de Mangueiras 
neste período; 

• identificação e caracterização das formas de organização política da 
comunidade, com destaque para os seguintes processos: 

• processo interno que resultou no registro em cartório do estatuto da 
associação; 

• construção, por parte da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), de sala de 
aula para educação de jovens e adultos no quilombo; 

• reuniões com coordenadorias e órgãos da PBH, para elaboração de 
projeto de desenvolvimento local integrado junto à comunidade de 
Mangueiras e desdobramentos do mesmo; 

• acompanhamento de visitas escolares ao Quilombo; 
 
Pesquisa documental: 

• localização em cartório dos registros de compra e venda de terrenos 
resultantes da partilha das “Terras do Ribeirão da Isidora”; 

• localização de certidões de nascimento e registros de batismo de irmãos e 
filhos de Maria Bárbara de Azevedo; 
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4. Estrutura do Relatório 

 
 
 
Para caracterizar o modo de vida da comunidade de Mangueiras e o território 
necessário ao seu desenvolvimento, algumas questões centrais devem ser 
respondidas, como: Qual a base genealógica comum ao grupo? O que diferencia 
o modo de vida do grupo de outros moradores à sua volta? Como o grupo 
constrói e organiza a reprodução de suas tradições? Qual o vínculo do grupo com 
a terra que ocupa? De que modo esta ocupação se deu ao longo do tempo e 
como ela se dá atualmente? A configuração atual é sustentável?  
Por razões cronológicas, optamos por inverter, na formatação deste relatório, a 
ordem das questões acima. Assim, em um primeiro momento (Capítulo II), 
apresentamos o processo por meio do qual uma terra original, ainda no século 
XIX, é reconhecida como de uso e posse de um casal de lavradores negros, 
Cassiano José de Azevedo e Vicência Vieira de Lima, às margens do Ribeirão do 
Onça e do Ribeirão do Isidoro, no então município de Santa Luzia. Neste capítulo 
caracterizamos o contexto histórico de formação da região, marcado por uma 
economia baseada na utilização de mão-de-obra escrava, e as transformações, 
especialmente aceleradas pela criação de Belo Horizonte, em 1897. 
Caracterizamos ainda o processo de ocupação recente, que, a partir de 1919, vai 
reconfigurando as relações comunitárias na região. Destaca-se aqui a chegada da 
família Werneck, a implantação do Sanatório Hugo Werneck e da Granja 
Werneck, que altera padrões de relações de trabalho; bem como a pressão do 
crescimento urbano que faz aproximar-se da região novos tipos de sociabilidade e 
sujeita os descendentes do casal fundador a diversas diásporas.  
Após caracterizar o vínculo com uma terra original, o relatório apresenta, no 
capítulo III, as condições e modos de vida da população atualmente residente em 
Mangueiras. Destaca-se neste capítulo o forte sentido de coletividade dado por 
uma sólida base genealógica comum ao grupo; as grandes dificuldades 
enfrentadas pelo grupo para reprodução de valores e práticas tradicionais; a 
história recente de formação das famílias que hoje habitam a área residual do 
Quilombo; bem como os detalhes relativos a seu cotidiano, com destaque para 
economia, saúde e educação.   
No quarto capítulo, descrevemos o modo pelo qual a comunidade vem se 
afirmando como um grupo diferenciado, em um processo complexo e trabalhoso, 
que demanda um forte sentido de coletividade e resistência e que evidencia a boa 
fé de quem o põe em ação. 
O capítulo V (Conflitos socioambientais) apresenta os fatores contingentes que 
tornam ainda mais urgente o processo de delimitação e titulação do território 
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quilombola. Destacam-se aqui as pressões advindas da valorização das terras na 
região por meio do desenvolvimento do vetor norte de Belo Horizonte, com a 
duplicação de vias (MG-10 e MG-20), bem como pela construção do Centro 
Administrativo do Estado de Minas Gerais. Indicam-se ainda as pressões 
ambientais inerentes ao crescimento urbano desordenado no entorno de 
Mangueiras, o que torna ainda mais urgente a titulação das terras do Quilombo de 
modo a evitar o processo de favelização da região com irreversível 
comprometimento do meio-ambiente, cuja preservação interessa não somente ao 
Quilombo, mas a toda a municipalidade e aos vizinhos diretos de Mangueiras, em 
especial à família Werneck, tradicionalmente associada a temática ambientalista. 
Por fim, nas conclusões, resumimos e sistematizamos os dados apresentados 
nos capítulos anteriores, indicando o perímetro que deve ser observado para a 
demarcação do território do Quilombo de Mangueiras. 
Esperamos que as informações contidas neste relatório e a forma pela qual são 
expostas contribuam para a rápida demarcação e titulação das terras do 
Quilombo, assegurando-se assim um ganho substancial para a cidade de Belo 
Horizonte e para a preservação da diversidade cultural de nosso país. 
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MANGUEIRAS:  
A FORMAÇÃO DE UM TERRITÓRIO 
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1. Histórico da região 

 
 
 
A comunidade de Mangueiras se apresenta em contexto de uma “área de 
fronteira” entre Belo Horizonte e Santa Luzia, cidade que inicialmente recebera o 
nome de Bom Retiro de Pedro Lopes de Carvalho e tem suas origens ligadas às 
primeiras bandeiras paulistas que desbravaram o sertão mineiro, no final do 
século XVII, em busca de ouro e pedras preciosas, assim como outra importante 
cidade próxima a ela, Sabará. O mapa 1, na próxima página, indica a localização 
atual de Mangueiras, entre os municípios de Belo Horizonte e Santa Luzia.  
Santa Luzia foi emancipada e desmembrada de Sabará no ano de 1856. Era 
importante entreposto comercial entre Sabará e o Distrito dos Diamantes, sendo 
ponto de parada de tropeiros e de contato pelo Rio das Velhas. O viajante inglês 
Richard Burton, ao visitar Santa Luzia no ano de 1867, assim caracteriza a 
cidade: 

O Município que, em 1864, tinha 22.980 habitantes, com 1.915 
votantes e 48 eleitores, pode se enriquecer, com o 
aperfeiçoamento da agricultura. A terra fornece cana-de-açúcar 
em grande quantidade, um pouco de café e ´mantimentos`: arroz 
e mandioca, feijão e milho, mamona, cujo óleo é usado 
principalmente para lâmpadas, batata-doce (Convolvulus edulis) e 
cará, assim como um pouco de madeira; o rio é muito rico em 
peixes, consumidos em Morro Velho1. 

 
Sabará foi elevada a Vila em 1711 com o nome de Vila Real de Nossa Senhora 
da Conceição do Sabará, após Guerra dos Emboabas, junto com Mariana e Ouro 
Preto. Era sede de comarca, sendo à época a maior de Minas Gerais, e tinha uma 
Casa de Fundição.  
Belo Horizonte teve sua primeira ocupação, Fazenda do Cercado, a partir do 
início do século XVIII. Segundo Abílio Barreto (1950): “Ali se encurralava o gado 
vindo dos sertões da Bahia e do São Francisco, depois de contado na região das 
Abóboras, junto ao riacho Contagem, para pagar tributos régios em Sabará”. 
Tornou-se freguesia com o nome de Curral Del Rey em 1718. Em dezembro de 
1893, foi indicada como cidade que seria sede da nova capital mineira, sendo 

                                                 
1 Morro Velho refere-se a Mina de Morro Velho, importante mina de ouro explorada desde o 
princípio do século XVIII, situada no atual município de Nova Lima, região metropolitana de Belo 
Horizonte.  
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então emancipada de Sabará. Em 1897, a capital foi oficialmente transferida para 
Belo Horizonte2. 
No contexto de Belo Horizonte, uma região que também parece ter influência na 
região do território de Mangueiras, por sua proximidade, é Venda Nova, uma 
região de comércio que, já em 1838, tinha uma tecelagem com “3 máquinas de 38 
fusos e 6 teares”, apresentando “considerável plantio de algodão nas redondezas” 
(BARRETO, 1950). 
 

 

 

                                                 
2 Segundo SILVA (1998), grande parte do material para as obras de construção da nova capital foi 
fornecida pelas cidades de Sabará, Vespasiano, Itabira, Pedro Leopoldo, Santa Luzia e 
Conselheiro Lafaiete. Este papel de ofertar material de construção para o que viria a ser Belo 
Horizonte parece permanecer como uma característica da região compreendida pela comunidade 
de Mangueiras. A retirada de material de construção como brita e areia passou a ser uma 
atividade econômica importante para muitas das antigas fazendas da região. Esta alteração de 
perfil influenciou as ocupações profissionais dos membros da comunidade de Mangueiras: de 
“lavradores”, como são qualificados em inúmeros documentos de registros junto ao Cartório de 
Pessoal Física de Santa Luzia, do final do século XIX, passaram a exercer atividades relacionadas 
à extração de areia e pedras, e trabalhos vinculados à construção civil. 
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A Cidade de Belo Horizonte se aproxima de Mangueiras 
 
 
Se em um primeiro momento a região de Mangueiras tem sua origem ligada à 
história de Sabará e Santa Luzia, no final do século XIX esta influência vai sendo 
relativizada pela presença da região de Venda Nova e, com a construção da nova 
capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, na última década deste século, instalada 
em 1897. A comunidade se apresenta hoje na regional administrativa Norte desta 
cidade, mas quase na fronteira com a regional Nordeste 
A provável ocupação da região de Venda Nova data de final do século XVIII, mais 
especificamente a partir de 1780, quando teria se instalado um comércio de secos 
para venda de produtos para tropeiros que passavam pelo local. A região de 
Venda Nova pertenceu a Sabará, Belo Horizonte, Santa Luzia e Ribeirão das 
Neves, até ser novamente anexada a Belo Horizonte, em 1948. Ela chegou a 
receber moradores do antigo Curral Del Rey, que foram desalojados pela 
construção da cidade “planejada”. 
Próximo à comunidade de Mangueiras, o Povoado do Onça, na região do atual 
bairro Aarão Reis, é um dos poucos povoados que são destacados pelos mapas 
mais antigos (ver mapa 2). Já em 1856, havia estradas que o ligavam ao Arraial 
de Embiras e, em 1923, ao Arraial de Venda Nova e ao Centro de Belo Horizonte 
(BAIRROS, 2008). A estrada que ligava Belo Horizonte a Venda Nova foi 
construída em 1907, sendo conhecida como Estrada Velha da Pampulha, por 
passar próximo do que seria posteriormente o Complexo da Pampulha (SILVA, 
1998). A estrada que iria ligar Belo Horizonte a Lagoa Santa, futura MG 10, 
passando por Venda Nova, foi construída em 1914 e a que ligaria Belo Horizonte 
a Santa Luzia, futura MG 20, foi inaugurada em 19253 (SILVA, 1998). Esta última 
atravessa o território de Mangueiras. 
A relação com a região Nordeste de Belo Horizonte se dá tanto pela proximidade 
quanto pelo sistema viário que girava em torno da estrada de Santa Luzia e da 
rua Jacuí, sistema este que só foi alterado a partir da construção do túnel da 
Lagoinha e da Avenida Cristiano Machado. Segundo o Inventário do Patrimônio 
Urbano de Belo Horizonte (BAIRROS, 2008): 

No mapa de 1937 foi possível identificar a Rua Jacuí como único 
acesso à região norte da cidade e, conseqüentemente, ao 
Povoado do Onça, onde a rua se encontrava com a estrada para 
Santa Luzia. Portanto, para se chegar ao Município de Santa 
Luzia, era obrigatório passar pelo Onça 

 
 

                                                 
3 Como veremos a frente, o processo de “divisão do Ribeirão da Izidora” ocorreu a partir de 1928, 
ou seja, logo após a inauguração da estrada entre Santa Luzia e Belo Horizonte, a MG 20. 
Recentemente, tanto a MG-10 quanto a MG-20 estão em processo de duplicação, o que já vem 
criando impactos negativos importantes na territorialidade da comunidade de Mangueiras, como 
será discutido no capítulo “Conflitos Socioambientais”. 
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Mapa 2 – povoado do Onça 
Parte do Mapa da Estrada de Bicas, que ligava Santa Luzia a Belo Horizonte. 

 

 
Fonte: Parte do Mapa da Estrada de Bicas (1922). Mapa da Casa de Cultura de Santa Luzia.   

 
Um dos primeiros bairros da região Nordeste, a Concórdia4 tem sua origem ligada 
ao remanejamento de moradores das proximidades da Praça Raul Soares, 
desalojados na década de 20. A partir da década de 30, outros são criados sob a 
influência de empreendimentos industriais, principalmente têxteis, como o bairro 
Cachoeirinha, em conseqüência da instalação da Fábrica de Têxteis 
Cachoeirinha, e o bairro Renascença, com a Fábrica de Tecidos Renascença5 
(BAIRROS, 2008).  Também na década de 1930, começará o desenvolvimento da 
região da Pampulha, com a construção do Aeroporto da Pampulha em 1933 
(SILVA, 1998). 
Ainda nesta década, começa de forma gradual a ocupação da região Norte de 
Belo Horizonte nas áreas públicas onde hoje se encontram os bairros São 

                                                 
4 Segundo relatos de seu neto, Maria Bárbara vendia panelas de barro e “buião” em venda da 
Concórdia. 
5 No mapa da divisão do Ribeirão da Izidora (1929), a área limítrofe ao lado do córrego do Lajinha 
é uma área da “Companhia Industrial de Fiação e Tecelagem”, o que pode representar a influência 
deste setor de tecelagem sobre esta região. 
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Bernardo e Primeiro de Maio, este último formado pela união das antigas Vilas 
Santa Maria, Operária, Minaslândia e São José, no ano de 1967. Em 1937, foi 
inaugurado o Matadouro Municipal, “deslocado para a região devido à 
disponibilidade de água e para proporcionar fácil acesso aos boiadeiros” 
(BAIRROS, 2008)6. A inauguração do Matadouro promoveu novo parcelamento 
de solo da região, que resultaria na criação da Vila Operária que deu origem ao 
bairro São Paulo. Já na década de 50, a Vila foi “invadida” por um novo 
contingente populacional, constituído por parte dos desabrigados pelo 
rompimento da barragem da Pampulha, no ano de 19567 (BAIRROS, 2008). 
Também será na década de 50 que se iniciará a ocupação do atual bairro Ribeiro 
de Abreu, bairro vizinho à comunidade de Mangueiras. 
Sobre Venda Nova, até meados do século XX sua ocupação ocorreu sem 
nenhum planejamento. Nos anos 60 e 70, os próprios fazendeiros foram loteando 
suas terras. Em 1973, como resposta a um movimento de emancipação da 
região, foi criada a Administração Regional de Venda Nova, que à época 
englobava a região Norte e parte da Pampulha. Também nesta década, a região 
passa a receber melhorias públicas por conta dos investimentos do município, 
mas é principalmente a partir da década de 1990 que ocorrem investimentos 
públicos mais significativos como o alargamento e melhorias da Rua Padre Pedro 
Pinto, a aprovação de seu centro urbano, a canalização do córrego do Vilarinho, a 
modernização da MG-10 e a conclusão da Estação de metrô de superfície do 
Vilarinho (BAIRROS, 2008). 
 

                                                 
6 Segundo moradores da região de Mangueiras, a “Laje dos Urubus”, um dos pontos mais altos e 
limítrofes da comunidade, tem este nome associado ao ponto onde os urubus pousavam, atraídos 
pelos matadouros da região, inclusive aí o Matadouro Municipal, que se instalou a poucos 
quilômetros da comunidade. 
7 O rompimento da barragem também afetou a territorialidade da Comunidade de Mangueiras, 
como veremos adiante.  
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2. As terras de Cassiano e Vicência: o Ribeirão da Izidora  

 
 
 
No documento em que a comunidade de Mangueiras solicita ao INCRA abertura 
do processo de delimitação e titulação de seu território, a história do mesmo é 
contada, por seus moradores, a partir de Maria Bárbara de Azevedo, considerada 
como a matriarca da comunidade que teria “garantido” este espaço de vida 
através de um processo de “divisão do Ribeirão da Izidora”, realizado pela 
Justiça, pelo qual foi-lhe garantida, já no fim de sua vida, uma área de 169,562 
ares de terras (aproximadamente 17 mil metros quadrados), sendo que desta, só 
20 ares eram consideradas como “terras de primeira classe”, sendo o restante 
“terras de segunda classe”.8  
Por outro lado, a história oral do grupo registra a existência de outros irmãos de 
Maria Bárbara que teriam terras anexas a esta e que, com o tempo, teriam 
deixado o local ou falecido. As terras às quais teriam acesso e uso passaram ao 
longo do tempo para as mãos de terceiros, ficando os descendentes de Maria 
Bárbara com acesso cada vez mais restrito às antigas áreas de uso comum. 
Analisando-se atentamente o processo de divisão das “Terras do Ribeirão da 
Izidora”, conclui-se, como veremos, que a área em que se encontram hoje as 
casas dos mangueirenses corresponde de fato a apenas uma parcela das antigas 
terras em posse dos pais de Maria Bárbara de Azevedo: Cassiano José de 
Azevedo e Vicência Vieira de Lima, cujo uso coletivo por parte de seus filhos 
acabou inviabilizado em razão do processo de transformações econômicas da 
região.  
A história oral dos moradores de Mangueiras registra que Maria Bárbara nasceu 
nesta região. Filha de Cassiano José de Azevedo e Vicência Vieira de Lima, ela 
nasceu em Santa Luzia por volta de 1863.9 Os filhos do casal seriam, ao todo, 
doze: Amélia, Antônio, Anna, Augusto, Cassiano, Izabel, Luzia10, Marcos, 
Modesto, Pedro, Polidoro, além da própria Maria Bárbara.  

                                                 
8 Chamamos a atenção para a “justiça” como sendo aqui considerada pelo processo burocrático 
“legal” não necessariamente justo, considerando as inúmeras limitações de acesso e o contexto 
social em que esta “negra” deve ter enfrentado no ano de 1928, data em que teria sido iniciada a 
divisão. 
9 Conforme consta no Registro de Óbito de Maria Bárbara de Azevedo (ver anexo 1). 
10 No processo de divisão, o nome de Luzia vem escrito errado, está como Luiz, mas encontramos 
registro de nascimento de um filho seu, João Câncio, que nos permite fazer tal afirmação. 
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Já no ano de 1890, tem-se registro da presença de Maria Bárbara e de seus pais, 
Cassiano e Vicência, na área denominada “Ribeirão da Izidora”,11 conforme 
Certidão de Nascimento do primeiro filho de Maria Bárbara, Cassiano12. 
O processo por meio do qual esta família de negros, formada ainda antes da 
abolição da escravatura, teve acesso a uma área de terra reconhecida como sua, 
é ainda pouco conhecido. Contudo, no processo de divisão do Ribeirão da Izidora, 
os advogados contratados para representá-los13 dão a entender que Cassiano 
José de Azevedo teria “comprado” a área ao mencionar que: “(...) os limites dessa 
propriedade, mencionados no documento de compra que fez o finado varão (...)” 
(DIVISÃO, 1928, p.2) 14. Apesar desta informação, não foi anexada ao processo, 
cópia deste “documento de compra”. O mesmo documento ainda descreve assim 
a área: 

(...) partindo da barra do córrego da Lajinha, e por este acima até 
o alto da lage grande, e dali em rumo certo à passagem de baixo 
no Ribeirão da Izidora`, ou, como no auto referido: dividindo com 
terrenos de herdeiros de Paulo Costa, Pedro Miranda, Cel. 
Antônio Ribeiro de Abreu e outros; que os terrenos tem a área 
aproximada de oito (8) alqueires e são de cultura (...) (DIVISÃO, 
1928, p.2). 

 
As poucas informações contidas nos registros de cartório (pessoa física) 
apresentam Cassiano e Vicência como lavradores. Por meio de um registro de 
casamento de um de seus filhos, Marcos José de Azevedo, tem-se a informação 
de que no ano de 1912 já estariam falecidos15.  
Como relatado por José Emílio dos Santos, neto mais velho de Maria Bárbara 
residente no território, a família de Cassiano parece ter se estabelecido no local, 
vivendo sempre às margens das grandes fazendas, como agregados e/ou 
prestadores de serviços, numa relação de submissão e dependência para com os 
fazendeiros que ali se instalaram, como o caso da Fazenda da Família Paula 
Cotta (cujas terras iam do Ribeirão do Isidoro até a Fazenda da Baronesa de 
Santa Luzia), a Fazenda do Capitão Eduardo, a Fazenda do Coronel Antônio 
Ribeiro de Abreu, a dos Clementes e, em tempos mais recentes, a Granja 
Werneck.  
A relação de dependência para com as fazendas da região era característica, à 
época, de outras famílias negras, tivessem elas ou não a posse das terras que 

                                                 
11 Neste relatório o termo “Ribeirão da Izidora”, assim grafado, passa a se referir às terras de 
Cassiano e Vicência. Sempre que nos referirmos ao rio que dá nome às terras utilizaremos a 
grafia atual, “Ribeirão do Isidoro”. 
12 Ver anexo 2. 
13 Os advogados contratados: J. Ávila de Oliveira e Cícero de Castro Filho foram substabelecidos, 
para atuar no caso, por um advogado de Santa Luzia, Aurélio Dolabela, que teria recebido uma 
procuração de todos os herdeiros de Cassiano e Vicência para realizar o processo de partilha. A 
única parte envolvida no processo que não teria dado procuração, ao menos pelo que consta no 
processo, foi Roberto Eiras Furquim Werneck.  
14 Ver anexo 3. 
15 Ver anexo 4. 
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ocupavam. Exemplo disso é o caso de outra figura relacionada a história do 
grupo, Sá Marcolina16, que, segundo moradores da região, seria uma ex-escrava 
da Granja Santa Izabel, de propriedade da Família Paula Cotta. Segundo esta 
história, o então proprietário desta granja, ao vender a área para o Dr. Hugo 
Werneck, área esta que daria origem a Granja Werneck, teria pedido que o 
comprador a deixasse morar na fazenda.17 Para se estabelecer e se manter neste 
espaço, entre grandes fazendas, a população negra local manteve-se atuando, 
até meados do século XX, como funcionários, agregados, parceiros e meeiros. 
O casal Cassiano e Vicência, contudo, conseguiu o registro das terras que 
ocupava, o que contribui em grande medida para singularizar o seu caso, 
permitindo a constituição de uma identidade distinta das demais famílias negras 
da região e sendo fundamental para a manutenção de uma identidade de seus 
descendentes com as terras que viriam a constituir o que hoje se pleiteia ser o 
Território do Quilombo de Mangueiras. Enquanto outras famílias de negros 
dependentes e agregados das antigas fazendas da região foram se dispersando 
com o processo de fragmentação das mesmas e, pressionados pelo crescimento 
urbano de Belo Horizonte, deslocados para outros bairros, parte da descendência 
de Cassiano e Vicência permaneceu vinculada às terras do casal, preservando 
um estilo de vida e formas de sociabilidade própria.  
A historicidade deste grupo na região também pode ser caracterizada pela forma 
como alguns dos moradores mais antigos se referem aos irmãos de Maria 
Bárbara que teriam vivido até um passado mais recente, como Pedro e Augusto. 
Os dois seriam denominados “Tio Pedro” e “Tio Augusto” por vários destes 
moradores, o que remete a uma relação familiar que parece se sobrepor a 
historicidade deste espaço e a outros tipos de relações na região. 
Alguns dos filhos de Cassiano e Vicência viviam de recursos extraídos da terra 
que ocupavam e por meio dos quais produziam mercadorias rapidamente 
comercializadas no intenso circuito que começa a se estabelecer entre Santa 
Luzia e Belo Horizonte, a partir de 1890, com a criação da nova capital do Estado.  
Os relatos recolhidos indicam que o uso da terra era coletivo até bem depois da 
morte de Cassiano e Vicência, não havendo separações rígidas entre áreas para 
uso dos irmãos. Ao que consta, a utilização das terras do “Ribeirão da Izidora” era 
compartilhada por Maria Bárbara e pelos irmãos de forma indivisa, até 1929 (data 
do início da Divisão do Ribeirão da Izidora), caracterizando uma área de uso 
coletivo por meio da qual os irmãos retiravam boa parte de seu sustento.  
É nesse contexto que se inserem histórias relativas a Maria Bárbara, Pedro, 
Marcos, Augusto, Amélia, Isabel e Conceição, que usavam todos uma área 
comum que abrangia uma área próxima ao Ribeirão do Isidoro, um longo trecho 
do Ribeirão do Onça, até o córrego Lajinha, e subia, a oeste, até o grande Lajedo, 
chamado também de Laje dos Urubus.  

                                                 
16 Falaremos mais sobre Sá Marcolina, adiante. 
17 Segundo contam moradores mais antigos da região, Sá Marcolina teria tido uma relação 
amorosa com este antigo fazendeiro, inclusive tendo filhos com ele, apesar destes filhos não 
serem reconhecidos. Segundo a história dos moradores de Mangueiras, Sá Marcolina também 
teve uma relação amorosa com “Tio Augusto”, irmão de Maria Bárbara de Azevedo, e também 
teria tido filhos com ele. 
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Tais relatos encontram eco em documentos em poder da comunidade, tais como 
a cobrança de Imposto Territorial referente ao período de 1921-1925 e o recibo de 
pagamento desse mesmo imposto18, debitado ao Estado através de sua Coletoria 
no município de Santa Luzia, em 1925. No caso desse documento, é importante 
notar que, apesar de ser endereçado à “viúva de Cassiano José de Azevedo”, na 
Certidão de Casamento de Marcos José de Azevedo, de 1912, como já 
mencionado anteriormente, tanto Cassiano quanto Vicência são registrados como 
falecidos. Isso nos leva às seguintes hipóteses: ou houve uma confusão entre os 
nomes do marido e do pai de Maria Bárbara19, ou a morte de sua mãe não havia 
sido registrada oficialmente, ficando assim a cobrança erroneamente registrada 
em seu nome. Segundo consta nas informações de sua Certidão de Óbito, Maria 
Bárbara de Azevedo morreu em 193620. 
A localização da família às margens da futura estrada que ligaria Santa Luzia a 
Belo Horizonte favoreceu a rápida integração econômica do grupo na região, mas 
também provocou uma maior especulação e pressão imobiliária sobre suas 
terras, principalmente a partir da década de 1920, quando é feita a estrada Santa 
Luzia - Belo Horizonte e quando começa o processo de instalação da futura 
Granja Werneck. Com a chegada da Granja Werneck e do Sanatório, alguns 
irmãos de Maria Bárbara integraram-se à Fazenda, como empregados e 
agregados, caso de seu irmão Augusto, lembrado até hoje pelos filhos de Hugo 
Werneck.  
As terras de Cassiano e Vicência, ou “Ribeirão da Izidora”21, foram divididas e, 
assim, fragmentadas entre seus “herdeiros”22 entre os anos de 1928 e 1932, e 
sua partilha está em grande parte relacionada com a história da família Werneck e 
sua presença na região. Trabalha-se aqui com a hipótese de que esta partilha 
tenha se concretizado por iniciativa do então gerente da Granja Werneck, Roberto 
Eiras Furquim Werneck. Esta interpretação se baseia em algumas questões que 
consideramos relevantes como: por que só no ano de 1928 os herdeiros de 
Cassiano e Vicência teriam entrado com o processo de partilha, já que, segundo 
nos consta, antes de 1912 os dois já teriam falecido?23 Por que o “autor da 
ação”24, conforme consta na capa do processo de partilha, é Roberto Eiras 
Furquim Werneck, agente externo aos herdeiros e que teria se beneficiado com a 

                                                 
18 Ver anexos 5 e 6. 
19 A confusão entre diferentes nomes, além da variação dos sobrenomes e da sua grafia, é 
freqüente nos documentos levantados durante a pesquisa cartorial. Maria Bárbara, por exemplo, 
tem por vezes seu nome registrado como Maria Barboza de Azevedo ou ainda Maria Bárbara 
Vieira de Lima (sobrenome da mãe), como se pode verificar nos anexos 2 e 16. A repetição de 
alguns nomes, como Cassiano e José Maria, em diferentes gerações, também contribuiu para 
dificultar o levantamento da genealogia e da história da comunidade. 
20 Ver anexo 1. 
21 Efigênio, morador antigo da região e funcionário do espólio de Samuel Werneck, relaciona a 
“região da Izidora” ao território onde moram os descendentes de Cassiano e Vicência. 
22 A palavra herdeiros está entre aspas pelo interessante fato de Roberto Eiras Furquim Werneck, 
gerente da Granja Werneck, ter sido um dos beneficiados pela partilha das terras de “Cassiano e 
Vicência”, ao ter “adquirido”, conforme consta abstratamente no processo de partilha, o direito de 
herança de alguns dos filhos deste casal. 
23 Conforme consta na Certidão de Casamento de Marcos José de Azevedo, no ano de 1912. 
24 Ver anexo 7. 
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aquisição formal de metade da área do “Ribeirão da Izidora”? Como foram pagas 
as custas do processo?  
 
A Granja Werneck 
 
Em 1906, o médico carioca Hugo Werneck, então com 28 anos, mudou-se para 
Belo Horizonte, para tratar-se de uma doença pulmonar. Convidado pelo então 
Provedor da Santa Casa de Misericórdia, passou a ser o Diretor Clínico desta 
entidade, onde permaneceu por oito anos, até se tornar o provedor desta 
instituição25. Em pouco tempo, o médico ganhou destaque na vida social e política 
da recém-criada capital mineira, vindo a ser um dos fundadores do jornal Estado 
de Minas e do Banco da Lavoura, do qual fora o primeiro presidente, além de 
ocupar, durante vários anos, uma cadeira de representante no Conselho 
Deliberativo da capital (a atual Câmara de vereadores), tendo sido, inclusive, 
presidente do mesmo. Em 1932, passou a fazer parte da Comissão Executiva do 
Partido Republicano de Minas Gerais, tendo sido eleito, ao mesmo tempo, 
deputado estadual e federal. Optou pelo mandato estadual, para não ter que sair 
de Minas Gerais. Diplomado, não chegou a tomar posse, tendo morrido 15 dias 
antes, no dia 19 de março de 1935, com 56 anos, um ano antes da morte de 
Maria Bárbara de Azevedo.  
A partir de 1919, Hugo Werneck começa a comprar terras às margens da estrada 
para Santa Luzia, em especial uma propriedade da família Paula Cotta, além de 
terras menores à sua volta. No ano de 1921, Hugo Werneck e esposa adquiriram 
de José de Paula Cotta uma área de 523 hectares, ou 108 “alqueires 
geométricos”, dos quais 36 seriam de mato, 4 em campo e 68 em capoeiras e 
pastos (segundo informação da transcrição do registro) (CERTIDÃO, 1921)26 
denominada por “Retiro das Canjicas”. O imóvel teria por benfeitorias, “(...) uma 
casa antiga de vivendas, um moinho para milho, um engenho para farinha de 
mandioca, com forno e demais pertences e uma cobertura de telhas para carros 
(...)”  (CERTIDÃO, 1921). Um fato relevante deste registro é que ele foi realizado 
no Livro Torrens27, um tipo de registro mais demorado e dispendioso, mas que 
garantia maior legitimidade por passar por um processo judicial, obviamente com 
as limitações de um tal processo à época. O interesse do adquirente em registrar 
no Livro Torrens pode estar relacionado ao fato da área não ter registro legal, pois 
no mesmo há a informação de que a área não teria “registro anterior”28 
(CERTIDÃO, 1921) 

                                                 
25 Segundo história oral da Comunidade de Mangueiras, uma das tarefas do “Tio Augusto”, além 
de tomar conta do moinho, era levar fubá para a Santa Casa. 
26 Ver anexo 8. 
27 O Registro Torrens é uma forma especial de registro imobiliário. Instituído no País desde 1890, 
é, entretanto, muito pouco utilizado. Este registro subordina-se a um processo principalmente 
judicial, pouco administrativo, estando o processo judicial a cargo da justiça comum e o processo 
administrativo a cargo dos registros imobiliários. 
28 Esta hipótese reforça a idéia de que as demais áreas ao redor, como as do Ribeirão da Izidora 
poderiam ser todas áreas apenas de posses e não de propriedade. Se for correta tal informação, 
podemos ainda compreender a opção dos filhos de Cassiano e Vicência pela formalização da 
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A área registrada em 1921 forma a primeira propriedade dos Werneck na região. 
Nos anos seguintes, outras pequenas aquisições irão expandir a área original, 
incluindo-se nessas aquisições parte de um imóvel denominado por “Retiro da 
Serra” e parte das terras do “Ribeirão da Izidora”, embora estas não estejam 
referidas no Registro Torrens29. 
No final da década de 1920, Hugo Werneck é incentivado, pelo Banco do Brasil, a 
construir um sanatório – prioritariamente voltado para tratamento dos funcionários 
do Banco – em suas terras. O Sanatório Hugo Werneck, inaugurado em 1929, 
passa então a estruturar a economia da fazenda, voltada para prover suas 
necessidades, por meio de agricultura, criação de animais e abatedouro. Hugo 
Werneck constrói ainda duas usinas elétricas (uma hidroelétrica no Ribeirão do 
Isidoro e uma térmica, ao lado do sanatório), além de abrir uma estrada (a antiga 
Estrada do Sanatório) e levar, posteriormente, linha telefônica para a região.30   
Tal estrutura funcionou até o final da década de 1970, por meio de um modelo 
que combinava uma estrutura administrativa moderna (A Granja Werneck S/A) a 
um modelo de produção tradicional, concentrado em torno de colônias de 
empregados e agregados à sede da fazenda. Junto ao Sanatório, havia uma vila 
de operários composta por 8 casas. Outros alojamentos situavam-se ao oeste e 
outros ainda em área agrícola. Muitos dos que lá trabalhavam eram já moradores 
antigos da região, incorporados como empregados e agregados à fazenda, como 
o caso do “Tio Augusto”, irmão de Maria Bárbara e que, segundo informações do 
processo de divisão das “Terras do Ribeirão da Izidora”, passou seu direito de 
herança das terras de seus pais para Roberto Eiras Furquim Werneck, então 
gerente da Granja Werneck, passando, assim, a trabalhar para a empresa, 
tomando conta de moinhos da Granja.31  
Com a morte de Hugo Werneck, em 1935, o empreendimento passa a ser 
conduzido pelos filhos, em especial por Roberto Eiras Furquim Werneck, que já 
vinha exercendo uma função de gerência do empreendimento. Em meados da 
década de 1950, a Granja investe na abertura de uma pedreira, às margens do 
Ribeirão do Isidoro, investimento custoso, que exigiu a venda de parte das terras 
para levantamento de fundos e que não trouxe os rendimentos esperados. Ainda 

                                                                                                                                                    
partilha como uma forma encontrada pela família de documentar, mesmo que em menor 
dimensão, uma área que teriam apenas como de posse. 
29 No ano de 1967, a Granja Werneck apresenta declaração ao Instituto Brasileiro de Reforma 
Agrária (IBRA) informando que a área total do empreendimento seria de 580,8 ha, ou 120 
alqueires (IBRA, 1967). 
30 O telefone e a energia elétrica só chegaram à comunidade de Mangueiras há poucos anos, 
sendo que até o presente trabalho a comunidade vinha demandando um telefone público, como 
veremos mais detalhadamente a frente. 
31 Não é confirmada a informação de que “Tio Augusto” tenha sido funcionário registrado da 
Granja Werneck. A comunidade e pessoas mais velhas da região indicam, contudo, uma relação 
de trabalho de “Tio Augusto” com a Granja, sendo ele o responsável pelos moinhos, bem como 
por levar farinha para a Santa Casa de Belo Horizonte, tendo residido em terras da Granja 
Werneck. Mas, segundo Efigênio, funcionário antigo da Família Werneck, “Tio Augusto” nunca 
teria sido “funcionário” da Granja – ele moraria na área “de favor”, sendo ainda beneficiado pelo 
direito de utilização de um dos moinhos da Granja. Em documento declaratório feito ao IBRA, a 
Granja informa que teria 9 funcionários permanentes, mas ao mesmo tempo informa que havia 22 
famílias (o que totalizariam 128 pessoas) morando em casas na área do imóvel (IBRA, 1967, p.2). 
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assim, a pedreira passa a ser, por muitos anos, local de trabalho dos agregados 
da fazenda.   
Com a morte da viúva de Hugo Werneck, em 1963, a propriedade é dividida, 
formalizando-se, em 1968, a divisão para os 8 filhos que resultou na cisão da 
Granja Werneck – uma parte dos filhos ficando com ações da Granja, e outros 4 
filhos preferindo terras, que foram desmembradas da Granja Werneck, ao sul, e 
que hoje fazem limite com a terra ocupada pelo Quilombo de Mangueiras. 
Maria Bárbara de Azevedo tinha 58 anos quando a fazenda Werneck é formada, 
em 1921. Nesta época, ela ocupava, com seus irmãos, a terras de seus pais, 
Cassiano José de Azevedo e Vicência Vieira de Lima, as terras “do Ribeirão da 
Izidora”.  
 
A Divisão do Ribeirão da Izidora 
 
A divisão do “Ribeirão da Izidora” foi iniciada no ano de 1928 e, segundo seu 
processo no Fórum de Belo Horizonte, foi o desdobramento de um processo de 
inventário de Cassiano e Vicência, conforme consta em Certidão emitida pelo 
escrivão do 2º. Ofício do Judicial da Comarca de Belo Horizonte, que informa:32 

Certifico que, revendo em meu cartório os autos do inventário dos 
bens deixados por falecimento de Cassiano José de Azevedo e 
sua mulher D. Vicência Vieira de Lima, deles, as fls. 34 ut 39, se 
encontra a seguinte: Partilha – Aos quatorze dias do mez de junho 
de mil novecentos e vinte e oito, nesta cidade de Belo Horizonte 
(...) (DIVISÃO, 1928, p.7) 33. 

Um aspecto importante desta partilha é que entre o processo de inventário de 
“Cassiano e Vicência” e a conseqüente partilha desta herança houve uma 
diminuição do valor da área herdada e, aparentemente, uma diminuição, em 
tamanho, desta.  
No início do processo consta que a área de “Cassiano e Vicência” era de oito 
alqueires de cultura e esta área foi avaliada em 6:400$000 (seis contos e 
quatrocentos mil réis), sendo que cada um dos doze herdeiros, receberia em 
terras o equivalente a 533$333 (quinhentos e trinta e três mil, trezentos e trinta e 
três réis). Desses doze herdeiros, apenas seis receberam um quinhão de terra. 
Os demais, segundo informações constantes do processo, já teriam vendido seus 
direitos de herança34 a Roberto Eiras Furquim Werneck, filho de Hugo Werneck e 
futuro gerente da Granja. Roberto receberia a metade do valor total do terreno, 
3:199$998 (três contos, cento e noventa e nove mil, novecentos e noventa e oito 
reis), “por compra a diversos herdeiros”, mais especificamente seis, sendo eles: 
 

                                                 
32 Não foi encontrado no Fórum o processo “físico” de inventário do casal, Cassiano José de 
Azevedo e Vicência Vieira de Lima, que dá origem ao grupo. 
33 Ver anexo 9. 
34 O Processo Judicial de Divisão da Izidora não apresenta qualquer documento ou informação de 
como e em quais condições foram vendidos os direitos de herança destes filhos de Cassiano e 
Vicência. 
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• Cassiano Polydoro de Azevedo e sua mulher D. Francisca Antônia da 
Silva; 

• Antônio José de Azevedo e sua mulher Maria Dias da Silva; 
• Augusto José de Azevedo; 
• Luzia Vieira de Lima; 
• Izabel Vieira de Lima e seu marido João Francisco de Souza; 
• Polydoro José de Azevedo e sua mulher Perciliana Maria dos Santos. 

 
Transformando-se 8 alqueires mineiros em m2, ter-se-ia aproximadamente 
387.200 m2 (35), mas, já no momento da medição e proposta de divisão, o 
agrimensor contratado para o trabalho apresentará uma área de 2.052 ares ou 
205.200 m2 (36). Outro ponto interessante é que a área que teria sido avaliada em 
6:400$000 (seis contos e quatrocentos mil reis), fora reavaliada em 3:351$600 
(três contos, trezentos e cinqüenta e um mil e seiscentos reis).  
O mapa 3, mais abaixo, reproduz a divisão das terras. Abaixo, ainda, vê-se a 
configuração da divisão e quadro com as áreas e sua respectiva cotação 
referente aos herdeiros37 destas terras. 
 

Quadro dos “Herdeiros” e “Condôminos” referidos no processo de divisão:  
 

Condômino 
1a. Classe 2a. Classe Total 

ares reis ares reis ares reis 

Roberto Eiras Furquim Werneck 79,000 158$000 948,000 1:517.800 1.027,000 1:675$800

Marcos José de Azevedo 0,000 0 174,563 279$300 174,563 279$300 

Pedro José de Azevedo 72,000 144$000 84,562 135$299 156,562 279$299 

Anna de Azevedo 0,000 0 174,563 279$300 174,563 279$300 

José Ricardo de Mello 0,000 0 174,563 279$300 174,563 279$300 

Maria Barbara de Azevedo 20,000 40$000 149,562 239$299 169,562 279$299 

Edmundo e Edson Gonçalves 0,000 0 174,563 279$300 174,563 279$300 

Soma  171,000 342$000 1880,376 3:009$598 2.051,376 3:351$600

Cotação do are   2$000 p/are 
1$600 
p/are     

Fonte: Processo de Divisão do “Ribeirão da Izidora” . 

 

                                                 
35 Considerando que 1 alqueire mineiro = 4,84 hectares = 48.400 m2. 8 x 48.400 = 387.200 m2.  
36 Considerando que 1 are = 100 m2.  
37 Interessante esta utilização entre os termos “condôminos” e “herdeiros”. O processo de Divisão 
do Ribeirão da Izidora inicia-se informando que trataria da divisão “por herança” das terras de 
Cassiano e Vicência, mas logo a frente já se trabalha com a idéia de “condôminos” pelo “direito 
comprado” do “condômino” Roberto Eiras Furquim Werneck. 
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Para termos uma idéia comparativa quanto ao valor do “are” de 1ª. Classe 
avaliado pelo “agrimensor” responsável pela Divisão, temos a venda, no ano de 
1927, ou seja, um ano antes do início do processo de Divisão, do Dr. Hugo 
Furquim Werneck e esposa ao Banco do Brasil, representado pelo “gerente de 
sua agência nesta capital”. A área vendida foi de 144.000 m2, terras estas de 
parte da Granja Santa Izabel. Não consta na escritura de compra e venda 
qualquer menção sobre a qualidade da terra ou a existência de benfeitorias. Esta 
área transformada em “are” daria 1.440 ares. O valor pago na área total foi de 
seis contos de reis (R 6:000$000), calculando o preço por “are” tem se o valor de  
4$166 (quatro mil cento e sessenta e seis reis). Ou seja, a área vendida por Dr. 
Hugo ao Banco do Brasil foi, no mínimo, duas vezes o valor avaliado para as 
terras de “primeira classe” pelo “agrimensor” no processo de Divisão do Ribeirão 
da Izidora (CERTIDÃO, 1927, p.2)38. 

                                                 
38 Ver anexo 10. 
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Mapa 3 – Planta da Divisão do “Ribeirão da Izidora”,de 1929. 
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Há alguns pontos interessantes a serem ressaltados a partir deste documento. O 
primeiro está no fato de os herdeiros de Cassiano e Vicência aparentemente não 
terem participado ativamente do processo, demonstrando uma relação de 
desigualdade de poder entre os “condôminos”. De um lado, temos como autor da 
ação o “condômino” Roberto Eiras Furquim Werneck, e, de outro, todos os 
herdeiros de Cassiano e Vicência que participam dando procuração prévia39 a um 
advogado de Santa Luzia, Aurélio Dolabela. Segundo esta procuração o 
advogado teria: 

(...) plenos poderes para requerer e acompanhar os termos de 
inventário ou arrolamento e partilha dos bens deixados por 
seus finados paes Cassiano José de Azevedo e Vicência 
Vieira de Lima e assim mais promover a medição e divisão 
dos terrenos do mesmo espolio que são situados no lugar 
denominado – ´Ribeirão da Izidora`, (???) do termo de Bello 
Horizonte; podendo prestar na alma (???) outorgantes juramento 
de inventariante; fazer lavrações para avaliações dos bens do 
inventário e de agrimensor e arbitradores para a divisão; citar e 
ser citado; assinar autos e termos precisos; marcar prazos e 
lançar dos mesmos; propor ações e acompanhar todos os 
incidentes, assistir partilhas com as citações para elles, dizer de 
fato e de direito sobre processo divisório; requerer a 
constituição de seus quinhões, com as servidões 
necessárias; extrair certidões de  partilhas; assinar estratos e 
usar de todos os poderes abaixo  impressos que ratificam a 
cada um de per si, como se deles fizessem especial (???), 
inclusive os poderes de substabelecer na forma expressa e 
assim (...) (DIVISÃO, 1928, p.4-5, grifos nossos) 40.  

 
Alguns dias depois, o advogado Aurélio Dolabela substabelece dois advogados 
de Belo Horizonte para mover o processo de “partilha”. No ofício encaminhado ao 
juiz solicitando a divisão do “condomínio” em que o primeiro, Roberto Eiras 
Furquim Werneck, “houve por compra a diversos herdeiros e os demais 
[descendentes de Cassiano e Vicência] por herança de seus pais e avos”, os 
advogados “substabelecidos” já indicam o agrimensor: Eduardo Brochado, 
“escolhido” por estes, para “processar a divisão” (DIVISÃO, 1928, p.2)41. 
Outro fato relevante é a forma pela qual a divisão se deu, em que Roberto ficou 
com uma área entre os irmãos, fato que pode ter aumentado a pressão imobiliária 

                                                 
39 Foram duas procurações, feitas em 5 e 27 de dezembro de 1927. Na primeira assinaram José 
Ricardo de Mello e sua esposa, a herdeira Amélia Vieira de Azevedo; na segunda assinaram 
outros sete herdeiros: Marcos José de Azevedo, Pedro José de Azevedo, João Francisco de 
Souza (marido da herdeira Izabel), Luzia de Azevedo, Maria Bárbara de Azevedo, Anna de 
Azevedo, Conceição Gonçalves (viúva do herdeiro Modesto José de Azevedo) O processo irá se 
iniciar em setembro de 1928. Não aparece no processo, entretanto, assinatura ou procuração dos 
4 herdeiros restantes: Augusto, Polidoro, Cassiano e Antônio. Todos os quatro, segundo o 
processo, já haviam vendido seus direitos a Roberto Werneck. 
40 Ver anexo 11. 
41 Ver anexo 3. 
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posterior sobre os 6 herdeiros “remanescentes”. Também na partilha foram 
estabelecidas servidões sobre as “partes”. De um lado, Roberto tinha direito de 
acesso a um “rego” que passava pela área de Maria Bárbara e Pedro, e de outro, 
dava direito de passagem por estrada que passava por dentro de seu “quinhão”.   
Portanto, podemos concluir que Roberto Werneck tenha solicitado a “Divisão do 
Isidora” como forma de legitimar algum processo de aquisição de áreas então 
ocupadas pela família de Cassiano e Vicência. Como as terras eram uma área 
familiar, um território coletivo, ao se tornar “legal” juridicamente, foi fragmentado, 
dividido e individualizado entre os irmãos. Esta fragmentação tornou as várias 
faces deste território mais susceptíveis à pressão imobiliária provocando, com o 
tempo, uma restrição do acesso dos mangueirenses ao próprio território. 
O processo de divisão foi concluído em 1932, mas só no ano de 1976, 44 anos 
depois, os descendentes de Maria Bárbara conseguiram registrar em cartório seu 
quinhão de terra. Segundo o advogado do inventário desta, isso ocorreu devido à 
dificuldade que o grupo teve no acesso aos documentos. 
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3. Os remanescentes: história recente de Mangueiras 

 
 
 
Histórico da comunidade e sua relação com a terra 
 
Em Mangueiras, a memória dos antepassados dos atuais moradores está 
intimamente ligada à memória do uso e da ocupação do território e do seu 
entorno. Se no tópico anterior privilegiamos a fonte documental para 
fundamentação desta memória, neste tópico cotejaremos os documentos com os 
relatos dos atuais moradores acerca de tal memória. Para isso, nos basearemos 
principalmente em relatos orais, que reforçam os papéis cruciais que a 
ancestralidade e a territorialidade têm para manter a identidade do grupo. 
Em primeiro lugar, devemos apontar que não há relato oral algum sobre o marido 
de Maria Bárbara de Azevedo, José Maria do Espírito Santo, ou seus pais e 
irmãos. É Maria Bárbara, sua mulher e uma das herdeiras das terras de Cassiano 
e Vicência, que é geralmente apresentada como a matriarca do grupo, e isso 
reforça a idéia de que aqui a memória dos antepassados está necessariamente 
ligada à memória do território. Maria Bárbara e alguns dos seus irmãos 
constituem a geração mais antiga da qual há histórias e lembranças. Também 
não foram encontrados documentos que dessem alguma pista sobre como 
Cassiano e Vicência teriam adquirido essas terras e de onde eles vieram. No 
entanto, o registro de nascimento de Cassiano José Maria dos Santos, seu neto, 
de 1890 (um dos primeiros do Cartório de Registro de Pessoas Físicas de Santa 
Luzia42), já aponta que Cassiano José de Azevedo morava no “Ribeirão da 
Izidora”, sem contudo especificar a área exata:  

Aos tres dias do mez de abril de mil oito centos noventa, 
nesta Parochia da Cidade de Santa Luzia, Municipio do mesmo 
nome, Estado de Minas Gerais, compareceu no meu Cartorio 
Casiano José de Azevedo morador do lugar denominado: 
Rebeirão do Isidorio pertencente desta Cidade, e declarou 
perante as testemunhas abaixo nomeadas e afsignadas (...) o 
seguinte: que no dia vinte quatro de janeiro do corrente anno (...) 
MARIA BARBARA VIEIRA DE LIMA deu a lus uma criança do 
sexo masculino, o qual é seu filho legitimo e de seu marido JOSE 
MARIA DO ESPIRITO SANTO, com quem é Ella cazada, cuja 

                                                 
42 Lembramos que os registros de pessoas físicas em cartório só passam a ser realizados a partir 
da proclamação da República, no ano de 1889. 
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criança foi hontem baptisada nesta Matris com o nome de 
CAFSIANO (...)43 

 
Na certidão de casamento de Marcos, o mesmo Cassiano José de Azevedo é 
apresentado como lavrador44, o que corrobora a tese de que essa família negra, 
em fins do século XIX, recém-abolida a escravidão, já participava de um sistema 
de agregação e dependência com os fazendeiros da região, provavelmente 
estabelecidos em moldes análogos aos do sistema escravocrata.  
Dos filhos de Cassiano e Vicência, os relatos mais consistentes são sobre Maria 
Bárbara, Augusto, Marcos e Pedro. No entanto, há histórias também sobre Izabel 
e Amélia, além de Conceição, casada com Modesto, filho daquele casal. Sobre os 
outros, não há relatos orais significativos.  
Sobre Izabel, conta-se a história de que plantava mandioca nos arredores de 
onde hoje se localizam duas torres de transmissão de energia – a área que lhe 
coube após a partilha e antes da venda aos Werneck – e que, em certa ocasião, 
foi picada por uma cobra urutu-cruzeiro, que, segundo José Emílio, seu sobrinho-
neto e o morador mais idoso de Mangueiras, “se não mata, aleija”. Izabel ficou 
aleijada. Na sua certidão de casamento, de 1898, é dito que ela era moradora e 
natural de José Correa, assim como seu marido, João Francisco de Souza.  
Sobre Conceição, José Emilio se lembra do que contavam a respeito da área que 
lhe coube na partilha, e se lembra vagamente de ver uma foto de seus dois filhos, 
Edmundo e Edson, apresentados como os titulares da área nos documentos que 
detalham a Divisão do Ribeirão da Izidora. É interessante notar que não há 
relatos sobre seu marido, Modesto, herdeiro efetivo deste pedaço das terras dos 
seus pais; isso é provavelmente devido ao fato de que sua morte ocorreu antes 
do início da referida Divisão, em 1928.  
Sobre Amélia, alguns membros lembram que ela morava na área acima daquela 
em que hoje está a comunidade, o que é confirmado pelos documentos da 
Divisão do Izidora. Também afirmam que ela e seu marido, José Ricardo, eram 
padrinhos de José Maria Filho, irmão mais velho de José Emilio. Este último 
também diz que José Ricardo era proveniente de Santa Luzia, e que Amélia e 
Maria Bárbara eram grandes amigas. É desse mesmo casal um dos dois registros 
de venda de terras pelos descendentes de Maria Bárbara encontrados durante a 
pesquisa (o outro é de Pedro). De acordo com o registro, os dois teriam vendido 
seu quinhão em abril de 1944 para a Granja Werneck por 3.000 cruzeiros, as 
terras por 1.000 e o mato existente por 2.000, conforme consta do registro do 
imóvel45. 
Já Augusto constitui um caso interessante. No processo de Divisão já não é 
mencionada a sua possível área, pois já a teria vendido a Roberto Werneck. 
Aparentemente, Augusto havia vendido suas terras em troca de moradia e de 
emprego na fazenda dos Werneck. Assim, ele morava em uma das colônias para 

                                                 
43 Ver na íntegra anexo 2. 
44 Ver anexo 4. 
45 Registro 11.407, de 18/03/1944, livro 3-P, folha 201, do Cartório de Imóveis de Santa Luzia. Ver 
anexo 12. 
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funcionários, perto da Estrada do Sanatório, e cuidava de um moinho na beira do 
ribeirão do Isidoro, de onde retirava fubá para levar para a Santa Casa de 
Misericórdia, em Belo Horizonte46. Segundo consta, ele faleceu com mais de 80 
anos, perto de 1955; assim, concluímos que ele nasceu em aproximadamente 
1874. Ele morava perto de Sá Marcolina, uma figura freqüentemente citada nos 
relatos de pessoas da região, sobre a qual vale a pena discorrer mais 
detalhadamente.  
Dizem tratar-se de uma negra alta, que fumava muito cachimbo e falava de uma 
maneira bem particular. Também afirmam que ela estava lá desde antes da 
chegada dos Werneck e era escrava na fazenda dos Paula Cotta. Ela teria tido 
um relacionamento com Juca de Paula Cotta, o qual teria gerado duas filhas: 
Mercedes e Abigail. Contam que, quando vendeu a fazenda aos Werneck, uma 
das exigências de Juca Paula era que Sá Marcolina continuasse na casa onde 
morava, próxima à sede antiga da fazenda. Também contam que Augusto, que 
nunca foi casado, freqüentava bastante a casa dela, e assim os outros filhos de 
Sá Marcolina (Dario, José Cecílio e Miguel) seriam filhos de Augusto. Sá 
Marcolina teria vivido por quase 120 anos, e tinha muito ouro em casa, que 
escondia quando crianças da região iam visitá-la. Sobre os seus filhos, teriam se 
casado ou se mudado, com exceção de Mercedes, que tinha distúrbios mentais. 
Não se sabe o que aconteceu com ela; há histórias de que teria se suicidado, ou 
de que teria se internado no hospital psiquiátrico de Barbacena. Assim, as terras 
de Sá Marcolina, que dizem já terem constituído uma grande área naquela região, 
teriam sido perdidas. 
Já Marcos, nascido em 1885, casou-se em 1912 e morou na área reservada a 
ele, indicada no processo de Divisão do Izidora, até sair dali em 1936, quatro 
anos depois da Divisão, levando consigo Anna de Azevedo, sua irmã, além de 
seus filhos e sua mulher. É interessante notar que este é também o ano da morte 
de Maria Bárbara e de Hugo Werneck, além de ser o ano de nascimento de José 
Emilio, o morador mais antigo de Mangueiras. Marcos comprou um terreno no 
bairro Horto, onde hoje ainda moram alguns de seus descendentes, e ali morou 
até sua morte, em 1975. Segundo consta, apesar de sair da comunidade cedo, ia 
com freqüência às casas de seus parentes que moravam ali. Diva, sua filha mais 
nova e a única ainda viva, lembra-se das visitas que fazia com seu pai a Cassiano 
José Maria e José Maria dos Santos, sobrinhos de Marcos. Este plantou ainda 
uma moita de bambu, hoje nas terras de Samuel Werneck, e possuía um terreno 
no Bairro São Paulo, onde plantava, entre outras coisas, arroz e frutas. Além 
disso, cozinhava para os boiadeiros da Empresa Mineira. Os moradores atuais da 
comunidade têm pouco contato direto com os descendentes de Marcos.  
Pedro, por sua vez, teve um contato mais intenso com os moradores de 
Mangueiras, pois morou no terreno reservado a ele até sua morte, em 
aproximadamente 1960. A área de Pedro, como indicada no mapa da Divisão do 
Ribeirão da Izidora, era toda às margens do Ribeirão do Onça; assim, José Emilio 
conta que ele era um exímio pescador, e também trabalhava para o Estado, 

                                                 
46 É interessante a ligação da comunidade de Mangueiras com este hospital. Além de Augusto ter 
sido o responsável por levar fubá para lá, vários membros da comunidade já foram internados ali, 
inclusive José Maria dos Santos, Válter Vitor da Silva, José Emilio, Ivanilda de Oliveira e 
Cassianinho. Mais ainda, Ione Maria de Oliveira, neta deste último, trabalha como enfermeira no 
mesmo hospital. Hugo Werneck foi um dos seus fundadores. 
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auxiliando a abrir estradas, capinando, abrindo valetas e bueiros, desde a região 
que vai do atual bairro Aarão Reis até a região de Bicas, em Santa Luzia. 
Também cultivava uma variedade de plantas no território. Quando a barragem da 
Pampulha estourou, na década de 1950, o curso do Ribeirão mudou e invadiu a 
antiga casa de Pedro. Ele foi indenizado pela prefeitura e teve sua nova casa 
construída ao lado da atual entrada da comunidade, perto da MG-020. Os seus 
filhos tiveram bastante contato com os descendentes de Maria Bárbara, mas 
apenas uma das filhas de Pedro, Maria, residia em Mangueiras na época da 
morte de seu pai. Já era, então, casada com José Brasil, e morou ali, com uma 
filha adotiva, até 1979, quando vendeu o terreno que herdou do seu pai a 
Idalino.47  Este, por sua vez, vendeu o terreno a Lucilio (conhecido como Celito), 
um português dono de uma fábrica de macarrão. Os registros das terras indicam 
que Celito vendeu o terreno, em 1986, para Maria de Lourdes Galdino, que alguns 
anos depois o colocou o penhorou para uma agência financeira. No entanto, já há 
muitos anos o terreno está abandonado, e a casa já não existe mais, apesar de 
seus alicerces ainda serem visíveis. A comunidade diz nunca ter conhecido Maria 
de Lourdes, e a agência financeira aparentemente nunca entrou em contato com 
os membros da comunidade para tratar sobre as antigas terras de Pedro.  
Quanto a Maria Bárbara, sabemos que ela fazia panelas de barro para vender na 
região do bairro Concórdia, além de fazer doces. Segundo José Emilio, vendia-as 
para “turco velho”, e retirava argila para fazê-las de um valo próximo à atual 
entrada da comunidade, hoje imóvel dos Werneck. Lá havia uma espécie de 
rancho, onde ela fabricava suas panelas. Não se sabe onde Maria Bárbara teria 
nascido e passado sua infância; no entanto, os relatos indicam que, já adulta, ela 
morou próximo à segunda casa de Pedro, onde também moravam seus filhos 
Cassiano José Maria e José Maria dos Santos. Quando crianças, os seus filhos a 
auxiliavam na fabricação de panelas. Já adulto, Cassiano construiu uma casa de 
adobe, que deu origem à casa onde hoje moram dona Wanda e seus filhos. Maria 
Bárbara foi morar com ele num cômodo reservado para ela. No entanto, ela e 
Maria Fortunata, esposa de José Maria, não se davam bem: José Emilio conta 
que sua avó era bastante calma, enquanto que sua mãe era agitada e 
esquentada. Assim, José Maria teria construído a casa na parte mais alta da 
comunidade, existente até poucos anos atrás, exclusivamente para sua mãe.  
Os três filhos de Maria Bárbara (Cassiano, Miguel e José Maria) são os mais 
diretamente responsáveis pela configuração da comunidade de hoje. O território 
de Maria Bárbara foi informalmente dividido entre seus filhos, assim como 
aparentemente teria ocorrido entre ela e seus irmãos antes da Divisão do Ribeirão 
da Izidora. Isso reforça a tese de que a terra era considerada coletiva entre os 
membros desta família, sem separações rígidas entre as áreas de cada um. 
Cassiano ficou com a parte mais baixa do terreno, centrada na casa construída 
por este, Miguel com a parte intermediária, e José Maria com a parte mais alta, 
em torno da casa onde este havia construído para sua mãe e onde passou a 
morar posteriormente. Miguel, no entanto, pouco ficou no terreno, nunca 
chegando a utilizar efetivamente a área destinada a ele. Um registro de 1938 
revela que nesta data, pouco tempo após a morte de sua mãe, já morava em Belo 
Horizonte, casado e funcionário da Prefeitura desta cidade. Assim, com a morte 
de Maria Bárbara em 1936, as antigas terras de Cassiano e Vicência estavam 

                                                 
47 Ver anexo 13. 



 40

ocupadas por três famílias, vivendo em três casas: a de Pedro, na parte mais 
baixa, às margens da estrada para Santa Luzia; a de Cassiano, pouco acima; e a 
de José Maria, na parte mais alta. Esta configuração se manteve praticamente a 
mesma até ao menos 1979, quando Maria, filha de Pedro, vendeu as terras de 
seu pai, e logo depois outras casas começaram a ser construídas na parte de 
cima da comunidade.  
Os três irmãos trabalhavam muito em conjunto em atividades principalmente 
ligadas à pecuária e à agricultura. José Emilio conta que eles cuidavam do gado 
na fazenda de Tonico Mariano de Abreu, e, enquanto Miguel apeava, os outros 
dois tiravam o leite das vacas. Também plantavam roça e trabalhavam em várias 
fazendas sob o regime de meia. Um documento registrado em Peri Peri (próximo 
a Pedro Leopoldo), de 1925, se refere a Cassiano e Miguel como meeiros, 
especificando a área de plantio de cada um. Há relatos de que alguns dos filhos 
dos dois nasceram nessa mesma região, em Capim Branco. Ambos também 
trabalharam em regime de meia para os Werneck. José Maria, como lembra seu 
filho José Emilio, trabalhou primordialmente para essa família, “picando lenha, 
roçando o pasto”, além de ter sua própria roça de milho e mandioca. Já Cassiano, 
além dessas atividades, possuía uma grande horta e pomar que se estendia da 
sua casa até o terreno de Pedro, mais abaixo. Plantava principalmente laranja, 
além de verduras e outras frutas. Cassiano manteve essa horta/pomar até o final 
da vida. Segundo a memória da comunidade, Miguel também era carroceiro, 
vivendo em trânsito constante entre a cidade e a zona rural do entorno. Os relatos 
revelam que Cassiano era bem estudado: contam que ele possuía “diploma para 
trabalhar com plantas comestíveis”, e que não gostava muito de criar animais. É 
notório o fato de que o advogado que posteriormente viria a iniciar o processo de 
inventário das terras de Maria Bárbara foi colega de escola de Cassiano. Tudo 
indica que Cassiano estudou em Santa Luzia. Já José Maria era menos estudado, 
e possuía alguns animais: José Emilio conta que ele já teve burros, mulas e 
cavalos, que usava basicamente para suas atividades dentro das fazendas. Os 
dois irmãos moraram na comunidade até a morte, ambos na década de 1970. 
Cassiano teve 11 filhos com Dejanira: Cassiano Filho, Lurdes, José, Ephigênia, 
Tereza, Ilma, Maria Nicodemos, Joaquim Maria, Dejanira e Íris, dos quais vivem 
ainda Tereza, Ilma, Dejanira e Íris. Já José Maria teve 5 filhos com a primeira 
mulher, Maria Fortunata: José Maria Filho, Maria Nicolina, Antonio José, Maria da 
Conceição e José Emílio, dos quais vivem Antônio e José Emílio48. Esta é a 
geração mais velha ainda viva na comunidade. De todos estes filhos, poucos 
continuaram exercendo atividades ligadas à terra. A grande maioria deles saiu da 
comunidade em um movimento de diáspora que vai ser caracterizado mais à 
frente, durante as décadas de 1940 e 1950, por inúmeros motivos, mas 
primordialmente por conta do franco crescimento da capital próxima. Esse 
crescimento, juntamente com os processos de desmembramento e aquisição de 
terras feitos pelos vizinhos, além de provocar essa diáspora, vai confinando a 
descendência de Maria Bárbara a uma área residual de 2 hectares. 
Assim, apenas Cassiano Filho, o Cassianinho, e José Emílio, o filho mais novo de 
José Maria, continuaram a trabalhar com atividades relacionadas à terra. 
Cassianinho por muito tempo trabalhou com seu pai cuidando da horta e do 

                                                 
48 Mais detalhes sobre a genealogia de Mangueiras podem ser encontrados mais adiante. 
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pomar, e vendiam juntos os produtos numa feira no Bairro Floresta. Quando 
novos, os outros filhos de Cassiano também auxiliavam nessas atividades, mas à 
medida que saíam da comunidade também foram abandonando essas tarefas, 
restando apenas Cassianinho. Além disso, este último teve outros trabalhos 
temporários, como servente de pedreiro, e eventualmente trabalhou registrado 
como vigilante, na Verplan. Já José Emilio, apesar de ter saído da comunidade 
inúmeras vezes desde criança, foi o que manteve o vínculo mais forte com o 
território de seu pai, retornando sempre entre um trabalho e outro, e 
definitivamente no final da década de 1960. Trabalhou em várias fazendas nas 
regiões de Pitangui, Taquaraçu de Minas e Jaboticatubas, e, depois de retornar, 
trabalhou em duas pedreiras da região, inclusive em uma dentro do terreno dos 
Werneck. Também trabalhou retirando areia da beira do Ribeirão do Onça, além 
de outros serviços temporários próximos à comunidade.  
Os habitantes de Mangueiras têm muitas memórias sobre o aspecto da região em 
tempos passados. Contam, por exemplo, do Misto, trem que partia de Santa 
Luzia, com várias pessoas carregando balaios cheios de frutas e verduras para 
vender nas feiras; José Emilio conta que, quando criança, ia muitas vezes à 
estação de Capitão Eduardo, ali perto, pegar o trem que ia para a cidade. Contam 
da jardineira que também ia para a cidade, uma espécie de ônibus que 
transportava também feirantes com seus produtos. José Emilio lembra bem do 
trajeto da antiga estrada que ligava Belo Horizonte a Santa Luzia, da qual ainda 
sobreviveram alguns trechos ainda não asfaltados, bem mais sinuosa que a 
construída na década de 1920. Há ainda muitas lembranças sobre os tropeiros 
que passavam por aquela região, que muitos diziam bem movimentada tempos 
atrás: tropeiros vindos do norte, que levavam gado para a região de Carlos 
Prates. Onde hoje é a Avenida Waldomiro Lobo, no Bairro Guarani, era uma 
antiga estrada que ligava a região norte do estado à capital.  
Também há muitas referências sobre a situação ambiental da época: contam que 
na beira do Ribeirão do Onça havia várias capivaras, e que no próprio ribeirão 
havia muitos peixes e cágados, além de raposas, jaguatiricas, tatus, tiús, entre 
outros, nas matas da região. Alguns desses animais ainda são vistos 
eventualmente, mas com freqüência muito menor.  
O Sanatório Hugo Werneck, criado em 1929 na área vizinha às terras de 
Cassiano e Vicência, também constitui um marco para a memória da região. Esse 
Sanatório atendia pacientes tuberculosos, e muitas pessoas residentes no seu 
entorno já trabalharam ali. Muitos dos mortos do Sanatório eram transportados 
pela chamada “estrada velha”, que passava acima da comunidade, beirando a 
Laje dos Urubus. Um trecho da estrada conhecida como a Volta da Ferradura, por 
ser uma curva fechada circundada por uma mata densa, era muito temido pelos 
antigos moradores da comunidade, pois diziam avistar fantasmas dos mortos ali à 
noite. Também chama atenção o seguinte fato: como não havia esgoto, os 
detritos dos pacientes eram jogados no Ribeirão da Izidora, o que fez com que os 
habitantes da região temessem utilizar a água deste ribeirão.49 

                                                 
49 Segundo estudos realizados nos Estados Unidos, é grande a coincidência de áreas de maior 
“risco ambiental” e as áreas de predominância de habitantes negros. Estes estudos, que têm 
embasado a linha de pesquisa denominada por “Racismo Ambiental”, têm concluído que estas 
áreas são mais suscetíveis à instalação de empreendimentos geradores de externalidades 
ambientais negativas, pela dificuldade que estes grupos teriam de se oporem a estas instalações. 
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Desse modo, apenas aqueles que se mantiveram em uma intensa relação laboral 
com a terra continuaram a residir no território; os que obtiveram outros tipos de 
empregos mais tipicamente urbanos, atraídos pela cidade, abandonaram a 
comunidade. Isso evidencia a importância do território e de seu uso para a própria 
constituição da comunidade. Cassianinho e José Emilio, ao acompanharem mais 
de perto as atividades laborais de seus respectivos pais (as duas referências 
diretas mais fortes para a comunidade hoje), ao contrário dos seus irmãos, deram 
continuidade à identificação entre uso do território e pertencimento, entre memória 
e território. É essa identificação que produz a territorialidade quilombola de 
Mangueiras.  
É também por isso que hoje verificamos um estilo de vida “rurbano” na 
comunidade, de que falaremos mais adiante. Sua tradição rural foi atingida pelo 
crescimento da capital, pelo rápido desenvolvimento dos bairros no entorno, nas 
últimas décadas, e pela relação que começou a se estabelecer entre seus 
habitantes e a cidade.  
Entre os filhos de José Emilio e Cassianinho, há ainda uma territorialidade viva, 
mesmo que a atividade econômica principal deles atualmente não seja 
relacionada diretamente ao território, com a importante exceção de Eduardo 
(Lalado), que cria cavalos e mulas, participa de cavalgadas e sempre conta com a 
ajuda de outros membros da comunidade para cuidar dos seus animais. Em 
muitas casas também vemos hortas e muitas árvores, frutíferas ou não, plantadas 
por pessoas da comunidade. Isso porque as histórias sobre os antepassados, as 
memórias de infância e adolescência, quando ajudavam os pais e avôs em seus 
trabalhos com a terra, as narrativas locais, e, mais recentemente, o auto-
reconhecimento como comunidade quilombola e a chegada de serviços como 
água e luz, atualizaram a territorialidade de Mangueiras, mantendo o vínculo entre 
território e pertencimento.  
 
 
Diáspora e contra-diáspora 
 
A história recente de Mangueiras é marcada por períodos de diáspora dos seus 
moradores e, mais recentemente, por movimentos de contra-diáspora por parte 
de vários deles, principalmente da geração dos bisnetos de Maria Bárbara. 
Apesar dos motivos da migração para fora da comunidade serem diversos, em 
sua maioria podem ser classificados em alguns tipos básicos: em primeiro lugar, 
por conta de casamento com alguém de fora da comunidade (principalmente as 
mulheres), cuja ocupação e/ou residência na cidade atraiu o mangueirense para 
fora de sua terra de origem; em segundo lugar, oportunidade de “melhores” 
empregos e condições de vida fora de Mangueiras, seja em Belo Horizonte, seja 
em outras capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo, ou até na zona rural. Esses 
dois motivos estão muitas vezes conjugados, já que o casamento pode servir 
como um estímulo à tentativa de uma vida melhor em outro lugar. Ainda há outros 

                                                                                                                                                    
Pode se sugerir que a facilidade desta instalação esteja relacionada ao contexto destes vizinhos, 
já que, até então, eles não teriam regularizado, aos olhos da “justiça” suas áreas, precisando 
recorrer à família Werneck, empreendedora do Sanatório, para regularizá-la. 
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apontados com menor freqüência, mas nem por isso menos significativos, como 
conflitos familiares, ou uma prática, que parece ter sido mais freqüente, de 
doação de crianças a “padrinhos” e “madrinhas” que se responsabilizam por elas 
temporariamente, geralmente por conta da dificuldade de seus pais biológicos em 
criá-las.  
Já a contra-diáspora ocorreu de modos e por motivos diferentes entre os 
descendentes de Cassiano José Maria e de José Maria dos Santos. Para facilitar 
a compreensão de ambos os movimentos, vale a pena fazer dois recortes: um 
entre os descendentes de cada um deles, e outro entre as duas (ou três) 
gerações que foram e retornaram. 
 
Descendentes de Cassiano José Maria 
 
Depois que Cassiano José Maria Filho (Cassianinho) e dona Wanda de Oliveira, 
já casados, vieram definitivamente para a comunidade, em 1962, a maioria dos 
filhos de Cassiano José Maria dos Santos, pai daquele, havia se mudado para 
fora, com exceção de seus dois filhos deficientes mentais, José e Tereza (esta 
ainda viva), e de Geraldina e Joaquim, este último o mais novo. O pai, Cassiano, 
ainda morava na casa, mas a mãe Dejanira já havia falecido. Podemos assim 
deduzir que a maioria dos moradores se mudou durante a década de 1940 e 
1950. 
Essa configuração se manteve estável até a década de 1970, quando morreram 
Geraldina, em aproximadamente 1970/1971, Cassiano José Maria, em 1973, e 
Joaquim, poucos anos depois. Com a morte do pai, Tereza e José foram morar 
com Lurdes no Bairro Tupi, deixando a casa para dona Wanda, Cassianinho e 
seus filhos (Ivanilda, Ione, Antônio e Ivone), na época já todos nascidos.  
Em meados da década de 1980, dona Wanda e Cassianinho se separaram, o que 
gerou outra onda de diáspora: dona Wanda foi morar em Venda Nova, no Jardim 
dos Comerciários, logo seguida por Ivanilda, sua filha, que se casou e foi para o 
mesmo bairro em 1984, e Ione que foi morar com a irmã em 1986. António, o 
filho, mudou-se logo depois, também em 1986, indo morar em uma pensão no 
Barro Preto. Ficaram na casa: Cassianinho, no lugar onde está a casa atual, e 
Ivone e Mauricio, já casados, num cômodo que havia anexo à casa. Com a morte 
de Cassianinho – por conta de complicações relacionadas ao alcoolismo, em 
1987 – Ivone, Mauricio e sua filha Ivoninha ficaram sós, e por conta das más 
condições da casa, dificuldade de acesso e do isolamento, logo mudaram para 
Santa Luzia, terra natal de Mauricio, para o Bairro Frimisa, no início de 1988. Por 
alguns meses, a casa ficou ocupada apenas por um amigo de Mauricio, que 
morava lá sozinho. 
Em setembro de 1988, no entanto, essa situação começou a mudar. José Sotero, 
o advogado que estava fazendo o inventário dos bens deixados por Maria 
Bárbara de Azevedo, contactou dona Wanda e a alertou do perigo de perderem o 
direito àquele território, já que ninguém da família estava morando ali. Dona 
Wanda apressou-se em mudar-se de volta para a antiga casa, pressionou a saída 
do inquilino de sua casa, e neste ano ela e Ione capitanearam o movimento de 
retorno, dando início à reforma da casa, então em péssimas condições. No ano 
seguinte Antonio também retornou, e em 1990 Ivone. Antonio casou-se em 1992, 
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mudando-se para Contagem, mas separou-se, e retornou em 1998 
definitivamente; já Ivone alternou períodos em Santa Luzia e em Mangueiras, 
retornando definitivamente em 2004. No ano anterior, Ivanilda, a única dos filhos 
que ainda não havia voltado, mudou-se para Mangueiras com o marido, enquanto 
seus filhos continuavam em Venda Nova. Na época, ela e seu marido, Adão, 
estavam com leishmaniose. Com a morte do marido, no mesmo ano, seus filhos 
foram definitivamente para Mangueiras, e em 2005 mudaram para a casa onde 
hoje moram.  
Já seu Valter, que mora na casa logo abaixo da de dona Wanda, foi para a 
comunidade em outra situação: criado pela sua comadre Lurdes (filha de 
Cassiano José Maria dos Santos e Dejanira Ana Maria) e casado com sua filha 
Neusa, veio para comunidade em 1999, para morar na casa que havia construído 
para seu filho, mas que este último ficara por pouco tempo.  
Resumidamente, temos então que nas décadas de 1940 e 1950 a maioria dos 
filhos de Cassiano José Maria se mudou; na década de 1970, com as mortes de 
dois filhos e do pai, ficaram apenas Wanda, Cassianinho e filhos; na década de 
1980, dona Wanda e seus filhos também saíram. Em 1988, começa o movimento 
de retorno, ciclo fechado com a volta de Ivanilda em 2003 e o retorno definitivo de 
Ivone em 2004. É interessante notar que tanto as saídas quanto os retornos são 
impulsionados pela saída e retorno da mãe, Wanda, o que demonstra a validade 
da tese que relaciona a territorialidade em Mangueiras à ancestralidade. 
 
Descendentes de José Maria dos Santos 
 
Todos os filhos de José Maria dos Santos saíram da comunidade nas décadas de 
1940 e 1950 (começando com José Maria Filho, em 1941 ou 1942, e terminando 
com Maria da Conceição, em meados da década de 1950), assim como os filhos 
de Cassiano. É significativo que três deles tenham ido para São Paulo, sendo que 
apenas Maria da Conceição retornou a Belo Horizonte, mas não para a 
comunidade. Já José Maria Filho, o Zé Grande, foi para Belo Horizonte com 
aproximadamente 22 anos, casou-se e teve filhos na cidade.  
José Emílio, o único ainda morador da comunidade, saiu na mesma época que 
seus irmãos para trabalhar em fazendas, mas nunca perdeu o vínculo com o 
terreno de seu pai; durante os vários anos em que ficou fora, voltou 
freqüentemente à sua casa, onde passou alguns períodos entre um trabalho e 
outro, como na ocasião da morte do seu pai. Depois de muitos anos em diferentes 
fazendas, retornou definitivamente no final da década de 1960. Em Mangueiras, 
casou-se e teve todos os seus filhos, hoje quase todos moradores da 
comunidade. Nenhum dos seus irmãos (ou dos descendentes deles) retornou, e 
hoje apenas Antônio é vivo.  
Entre os descendentes de José Emílio, as saídas da comunidade aconteceram de 
forma menos homogênea e mais dispersa no tempo. Vale apontar que José 
Emílio parece ter sido a referência territorial fundamental para seus 
descendentes. Quase todos eles tiveram a liberdade de sair e voltar para 
Mangueiras várias vezes, talvez porque a presença de José Emilio na 
comunidade era uma espécie de porto seguro, uma garantia da continuidade da 
territorialidade de Mangueiras. É também notório o fato de que quase todos, 
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apesar de terem saído várias vezes, retornaram. Assim, a maioria dos filhos foi 
morar fora pela primeira vez na segunda metade da década de 1980, com 
exceção de Elizabeth e Eduardo, que foram mais cedo, e durante toda a década 
de 1990 alternaram períodos em Mangueiras e fora. A maioria dessas mudanças 
foi por conta de emprego, mas também por conflitos familiares e “adoção 
temporária” por outras famílias. Em contraposição, os filhos de Maria Soares de 
Almeida, enteados de José Emilio, vieram para a comunidade com a mãe no 
início da década de 1980, e, desses, apenas Alexandre ficou ininterruptamente 
até o começo dos anos 2000. Alessandra foi criada por outra família, no bairro 
Guarani, e foi para Mangueiras apenas em 1994. Em 1996 saiu de novo, e voltou 
em definitivo em 1998. Fabiano, seu irmão, morou por algum tempo em 
Mangueiras, quando veio com sua mãe, mas desentendeu-se com alguns ali e 
logo mudou de volta para o bairro Boa Vista, onde moram os parentes de sua 
mãe. 
Alguns dos netos de José Emilio também já migraram, como é o caso de 
Fernanda, filha de Rosângela, que morou com o marido, Mauro, em diversos 
bairros de 2001 a 2006, quando voltou para Mangueiras; de Ariane, filha de 
Eduardo, que foi morar em 2007 com amigas no Conjunto Ribeiro de Abreu; e de 
Luiz Henrique, seu irmão, que esse ano se mudou para a casa de Maria, ex-
mulher de seu tio, Luciano.   
Quanto ao retorno, a maioria deles voltou em definitivo a partir de meados da 
década de 1990 e no começo dos anos 2000, com exceção talvez de Alexandre e 
Fernanda, que retornaram há poucos anos. 
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III. 
 

MANGUEIRAS: 
A FORMAÇÃO DE UMA COMUNIDADE 

 
 
 
 
 
A história de formação e desmembramento das terras, profundamente vinculadas 
a uma família original, explica em grande medida a permanência de um vínculo 
comunitário no grupo que resistiu a fortes forças de transformação do entorno da 
área ocupada, não sem submeter o grupo a um histórico de constantes diásporas 
e contra-diásporas. Nesta sessão, exploramos o sentido deste vínculo a partir de 
uma sólida base genealógica e de formas comuns de se organizar social e 
culturalmente. Começamos pela genealogia dos descendentes de Cassiano e 
Vicência. Na seqüência, caracterizamos aspectos demográficos do grupo 
atualmente residente na comunidade, bem como a formação de cada unidade 
residencial atualmente existente em Mangueiras. Por fim, descrevemos o modo e 
as condições de vida do grupo, com destaque para economia, religião, educação 
e saúde. 
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1. Genealogia dos mangueirenses 

 

 

 

A comunidade de Mangueiras é hoje formada, principalmente, por descendentes 
de quarta a sexta gerações de Cassiano José de Azevedo e Vicência Vieira de 
Lima.  
Por ter havido um grande número de diásporas no decorrer da história da 
comunidade, não foi possível abarcar nos registros todas as pessoas que já 
moraram no local e seus descendentes. O foco principal da presente genealogia 
são os atuais moradores; sendo assim, ela contempla todos os que vivem hoje 
em Mangueiras.  
O detalhamento da genealogia dos mangueirenses se mostra importante para 
este relatório por representar a existência de um ancestral comum, consangüíneo 
ou afim, a toda a comunidade, um importante produtor de um sentimento de 
pertença a esta coletividade. A história da territorialidade de Mangueiras está 
explicitamente vinculada à história da família de Cassiano e Vicência.  
É importante explicitar que estes registros foram elaborados com base em 
informações fornecidas oralmente, em que os moradores mais antigos foram 
rememorando lembranças de fatos e pessoas, o que implica que não deve ser 
entendido como uma genealogia de caráter cartorial.  
 
LEGENDAS: 
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PRIMEIRA E SEGUNDA GERAÇÕES 
 
A primeira geração que se tem conhecimento neste histórico territorial vem de 
Vicência e Cassiano. Eles tiveram doze filhos: Amélia, Anna, Antônio, Augusto, 
Cassiano, Izabel, Luzia, Marcos, Maria Bárbara, Modesto, Pedro e Polydoro50. Os 
filhos nasceram aproximadamente entre 1863 a 1886. 
 
Filhos de Cassiano e Vicência: 
 

 
 
 
1. Cassiano José de Azevedo 
2. Vicência Vieira de Lima 
3. Pedro José de Azevedo 
4. Maria Bárbara de Azevedo 
5. Augusto José de Azevedo 
6. Marcos José de Azevedo 
7. Polidoro José de Azevedo 
8. Amélia de Azevedo 
9. Izabel Vieira de Lima 
10. Modesto José de Azevedo 
11. Antônio José de Azevedo 
12. Anna de Azevedo 
13. Cassiano Polidoro de Azevedo 
14. Luzia Vieira de Lima 

 
 

                                                 
50 Não temos a informação da ordem de nascimento dos filhos de Cassiano e Vicência 
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           SEGUNDA E TERCEIRA GERAÇÕES 
 
a) Maria Bárbara 
Dos doze filhos de Cassiano e Vicência, Maria Bárbara é a única que atualmente 
tem descendentes na comunidade. Ela teve três filhos com José Maria do Espírito 
Santo: Cassiano, Miguel e José Maria.  
 
Filhos de Maria Bárbara:  

                               
1. Maria Bárbara de Azevedo 
2. José Maria do Espírito Santo 
3. Cassiano José Maria dos Santos 

4. Miguel José Maria dos Santos 
  

5. José Maria dos Santos 

 
b) Pedro 
Pedro casou-se com Josina, com quem teve, três filhos: João de Deus, Maria de 
Azevedo e Francisca de Azevedo. Não temos informações se os mesmos estão 
vivos.         
 
Filhos de Pedro: 

                                       
 

1. Pedro José de Azevedo 
2. Josina Dias Silva 
3. Maria de Azevedo 

4. Francisca de Azevedo 
5. João de Deus 
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c) Augusto 
Segundo relatos, Augusto não se casou, mas teria tido três filhos com uma 
“governanta” muito antiga da Granja Werneck, “Sá Marcolina”. 
 
Filhos de Augusto: 

                           
1. Augusto José de Azevedo 
2. Sá Marcolina 
3. José Cecílio 
4. Darío 
5. Miguel (Miguelão)  

 
d) Marcos  
Marcos casou-se com Geraldina, com quem teve onze filhos: José, Juraci, 
Albertina, Nair, Joaquim, Milton, Hélio, Francisco, Élcio, Diva e Maria Angelina. 
Dos seus onze filhos, a única que ainda está viva é Diva, tendo saído de 
Mangueiras aos dois anos de idade, reside atualmente no bairro Horto e 
aparentemente não demonstra interesse em regressar para a comunidade.  
Segundo Diva, Marcos faleceu no ano de 1975, aos 91 anos, quando sofreu uma 
queda, fraturou o fêmur e teve que submeter-se a uma cirurgia; devido a sua 
idade avançada, não resistiu à mesma.   
Filhos de Marcos:  
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1. Marcos José de Azevedo. 
2. Geraldina da Cruz de 

Azevedo 
3. José da Cruz de Azevedo 
4. Diva da Cruz de Azevedo 
5. Juraci da Cruz de Azevedo 
6. Joaquim da Cruz de Azevedo 
7. Milton da Cruz de Azevedo 

8. Albertina da Cruz de 
Azevedo 

9. Nair da Cruz de Azevedo 
10. Hélio da Cruz de Azevedo 
11. Francisco de Azevedo 
12. Maria Angelina da Cruz de 

Azevedo 
13. Élcio da Cruz de Azevedo

 
                                           
e) Modesto 
Modesto casou-se com Conceição, com quem teve dois filhos, Edson e Edmundo. 
 
Filhos de Modesto: 

                                  
1. Modesto José de Azevedo 
2.Conceição 
3. Edson 
4.Edmundo 

 
f) Anna 
Sobre Anna, o que sabemos, conforme conta sua sobrinha Diva, é que ela foi 
morar no bairro Horto com seu irmão Marcos, onde morou até o fim da vida. Anna 
não teria constituído família, tendo falecido solteira aos cento e poucos anos.  
 
g) Demais filhos 
Sobre Polydoro, Luzia, Antônio, Cassiano, Izabel e Amélia, não obtivemos relatos 
sobre seus possíveis descendentes. O que se sabe, a partir do documento do 
processo da Divisão da Izidora, é que Cassiano casou-se com Francisca Antônia 
da Silva. Antônio casou-se com Maria Dias da Silva, Polydoro casou-se com 
Maria Perciliana dos Santos e Izabel casou-se com João Francisco de Souza.  
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Descendentes de segunda, terceira e quarta gerações de Vicência e 
Cassiano: 
 
 

  
1. Cassiano José de Azevedo 
2. Vicência Vieira de Lima 
3. Maria Bárbara de Azevedo 
4. Polydoro José de Azevedo 
5. Cassiano Polidoro de 

Azevedo 
6. Izabel Vieira de Lima 
7. Pedro José de Azevedo 
8. Augusto José de Azevedo 
9. Marcos José de Azevedo 
10. Amélia de Azevedo 
11. Luzia Vieira de Lima 
12. Modesto José de Azevedo 
13. Anna de Azevedo 
14. Antônio José de Azevedo 
15. José Maria do Espírito 

Santo 
16. Perciliana Maria dos Santos 
17. Francisca Antônia da Silva 
18. João Francisco de Souza 
19. Josina Dias Silva 
20. Sá Marcolina 
21. Geraldina da Cruz 
22. Desconhecido 
23. Conceição Gonçalves 
24. Cassiano José Maria dos 

Santos 
25. Miguel José Maria dos 

Santos 

26. José Maria dos Santos 
27. Maria 
28. Francisca 
29. João de Deus 
30. Dario 
31. Miguel 
32. José Cecílio 
33. Maria Angelina da Cruz de 

Azevedo 
34. Élcio da Cruz de Azevedo 
35. Hélio da Cruz de Azevedo 
36. Diva da Cruz de Azevedo 
37. José da Cruz de Azevedo 
38. Juraci da Cruz de Azevedo 
39. Albertina da Cruz de 

Azevedo 
40. Milton da Cruz de Azevedo 
41. Nair da Cruz de Azevedo 
42. Joaquim da Cruz de 

Azevedo 
43. Francisco da Cruz de 

Azevedo 
44. João Câncio de Azevedo 
45. Edmundo Gonçalves 
46. Edson Gonçalves 
47. Dejanira Ana Maria 
48. Geralda 
49. Maria Fortunata Rodrigues 
50. Ana Angelina Trindade 

51. José Brasil 
52. Desconhecido 
53. Cassiano José Maria Filho 
54. Lurdes Neves Maria dos 

Santos 
55. José Maria Filho 
56. Tereza Ennes Maria 
57. Ephigênia Maria Policarpo 
58. Ilma Ana Maria 
59. Maria Nicodemos Dutra 
60. Joaquim Maria de Santana 
61. Dejanira Ana de Assis 
62. Íris Ana Maria 
63. Geraldina 
64. Raimunda Ana da Silva 
65. Aparecida Maria Trindade 
66. José Maria dos Santos 

Filho 
67. Maria Nicolina dos Santos 
68. Antônio José Maria 
69. Maria da Conceição dos 

Santos Silva 
70. José Emílio dos Santos 
71. Luzia 
72. Vera 
73. Cléber Pereira dos Santos 
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TERCEIRA E QUARTA GERAÇÕES 
 
Dos descendentes dos três filhos de Maria Bárbara, os únicos que moram 
atualmente na comunidade são os de José Maria dos Santos e os de Cassiano 
José Maria dos Santos. Miguel José Maria dos Santos não teria chegado a 
constituir família na comunidade, apesar de existir, como contam os 
mangueirenses, uma área reservada para a construção de sua casa. Esse espaço 
se localiza entre as casas de “baixo”, onde hoje se encontram os descendentes 
de Cassiano José dos Santos, e as de “cima”, onde atualmente encontram-se os 
descendentes de José Maria dos Santos.   
 Tendo Miguel se mudado da coletividade antes de construir família, seus 
possíveis descendentes devem morar fora da comunidade.  
  
A) Descendência de Cassiano José Maria dos Santos 
 
Cassiano José Maria estabeleceu-se na parte baixa do terreno registrado em 
nome de Maria Bárbara, onde construiu casa e teve 11 filhos com Dejanira Ana 
Maria: Cassiano Filho, Lurdes, José Maria, Tereza, Ephigênia, Ilma, Maria 
Nicodemos, Joaquim, Dejanira, Íris e Geraldina. Residem hoje no quilombo os 
descendentes e afins de apenas dois deles: Cassiano José Maria Filho e Lurdes 
Neves Maria dos Santos (ambos falecidos). A viúva de Cassiano Filho, dona 
Wanda, é hoje a pessoa de idade mais avançada do conjunto de casas 
estabelecidas na parte baixa do quilombo. Seu Valter, o presidente da 
associação, é ex-marido da filha de Lurdes Neves dos Santos, Neusa Aparecida 
da Silva. Cassiano teve, posteriormente, outro filho chamado Cléber, com outra 
mulher, Geralda, mas este nunca viveu no território de Mangueiras. 
 
 
Filhos de Cassiano José Maria dos Santos: 

  
1. Cassiano José Maria dos Santos 
2. Dejanira Ana Maria 
3. Geralda 
4. Cassiano José Maria Filho 
5. Lurdes Neves Maria dos Santos 
6. José Maria Filho 
7. Tereza Ennes Maria 
8. Ephigênia Maria Policarpo 

9. Ilma Ana Maria 
10. Maria Nicodemos Dutra 
11. Joaquim Maria de Santana 
12. Dejanira Ana de Assis 
13. Íris Ana Maria 
14. Geraldina 
15. Cléber Pereira dos Santos 
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Descendentes de quarta a sexta gerações de Cassiano José Maria dos 
Santos: 
 

 
 

   
1. Cassiano José Maria dos 

Santos 
2. Dejanira Ana Maria 
3. Geralda 
4. Cassiano José Maria Filho 
5. Lurdes Neves Maria dos 

Santos 
6. José Maria Filho 
7. Tereza Ennes Maria 
8. Ephigenia Maria Policarpo 
9. Ilma Ana Maria 
10. Maria Nicodemos Dutra 
11. Joaquim Maria de Santana 
12. Dejanira Ana de Assis 
13. Íris Ana Maria 
14. Geraldina 
15. Cleber Pereira dos Santos 
16. Wanda de Oliveira 
17. José Raimundo 
18. Raimundo 
19. Leonídio dos Santos 
20. Alaerte Rodrigo 
21. Davi 
22. Berto de Assis 
23. Gerson Antônio dos Santos 
24. Antônio José de Oliveira 

25. Ivanilda de Oliveira Pereira 
26. Ivone Maria de Oliveira 
27.  Ione Maria de Oliveira 
28. Neusa Aparecida da Silva 
29. Valdeci 
30. Vilmar 
31. Valter 
32. Luiza 
33. Rosa 
34. Ione 
35. Gláucia da Silva Martins 
36. Adão 
37. Maurício Moreira dos 

Santos 
38. Desconhecido/a 
39. Valter Vitor da Silva 
40. Emmily 
41. Luana Ellen 
42. Tiago Henrique Martins de 

Oliveira 
43. Manuel de Oliveira Pereira 
44. Anderson de Oliveira 

Pereira 
45. Tatiane de Oliveira pereira 

       46. Janaína de Oliveira Pereira  

47. Ivone de Oliveira Moreira 
dos Santos 
48. Igor Maurício de Oliveira 
Moreira Santos 
49. Marcos Túlio de Oliveira 
Gonzaga 
50. Daisi Aparecida da Silva 
51.  Wellington Vitor da Silva 
52. Anderson Vitor das Silva 
53. Gilmara Aparecida da Silva 
54. Natália Aparecida da Silva 
55. Valter Vítor da Silva Júnior 
56. Wellington 
57. Warlei Crispim Nicodemos 
58. Desconhecido 
59. Vanessa 
60. Desconhecido    
61. Wellington Junior de 
Oliveira Pereira 
62. Kaíque de Oliveira Moreira 
Crispim 
63. Giovana Silva Rodrigues 
64. Isabela Lorani da Silva  
65. Jéssica Aparecida Pereira 

da Silva 
66. Ayalla Histora Lopes e Silva  
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B) Descendência de José Maria dos Santos 
 
José Maria dos Santos estabeleceu-se na parte alta do terreno. Teve filhos com 
duas mulheres, Maria Fortunata e Ana Angelina, sendo que permanecem no 
quilombo apenas descendentes do seu primeiro casamento, filhos de Maria 
Fortunata. Com esta última teve 5 filhos: José Maria Filho, Maria Nicolina, 
Antônio, Maria da Conceição e José Emílio. Destes, apenas o mais novo, José 
Emílio dos Santos, reside no quilombo.  
 
Filhos de José Maria dos Santos: 

 
1. José Maria dos Santos 
2. Maria Fortunata Rodrigues 
3. Ana Angelina Trindade 
4. José Maria dos Santos Filho 
5. Antônio José Maria  
6. Maria Nicolina dos Santos 

7. Maria da Conceição dos Santos 
Silva 

8. José Emílio dos Santos 
9. Raimunda Ana da Silva 
10. Aparecida Maria Trindade 
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Descendentes de quarta a sexta gerações de José Maria dos Santos 
 

 
 

1. José Maria dos Santos 
2. Maria Fortunata Rodrigues 
3. Ana Angelina Trindade 
4. José Maria dos Santos 

Filho 
5. Antônio José Maria  
6. Maria Nicolina dos Santos 
7. Maria da Conceição dos 

Santos Silva 
8. José Emílio dos Santos 
9. Raimunda Ana da Silva 
10. Aparecida Maria Trindade 
11. Dulce Maria da Conceição 
12. Francisco Maia de Aguiar 
13. Isabel Eugênio dos Santos 
14. Maria Soares de Almeida 
15. Nelson Custódio dos 

Santos 
16. Nelcy Eustáquio Maria 
17. Neusa Maria de Freitas 
18. Rosângela dos Santos 
19. Eduardo dos Santos 
20. Elizabete dos Santos 
21. Isabel Cristina dos Santos 
22. Luciano José dos Santos 
23. Roseli Santos 
24. José Carlos dos Santos 

25. José Geraldo dos Santos 
26. Geralda de Oliveira Santos 
27. Edno Lucindo Freitas 
28. Itamir Júlio Lopes 
29. Edson 
30. Sueli Gomes dos Santos 
31. Silton Gomes dos Santos 
32. Wélcio 
33. Desconhecido 
34. Maria Aparecida Pereira 

Pinto 
35. Alice Marcelina 
36. Edson 
37. Derli 
38. Helena Quirino dos Santos 
39. Antônio 
40. Francisco 
41. Elias 
42. Isaías 
43. Paulo 
44. Olina 
45. José 
46.  Fernanda dos Santos 
47. Tamires dos Santos Lopes 
48. Sidney Wanderson Lopes 
49. Weverton dos Santos 

Lopes 

50. Isabela Maria Gomes dos 
Santos 

51. Ariane Marília Gomes dos 
Santos 

52. Luiz Henrique Gomes de 
Araújo dos Santos 

53. Welbert Gomes dos Santos 
54. Carolina Elisabete Gomes 

dos Santos 
55. Jéssica Mariana Gomes 

dos Santos 
56. Camila Cristina dos Santos 
57. Jonathan Willian Gomes da 

Cruz 
58. Mateus Wagner dos Santos 
59. Lucas Sebastião Santos 
60. Igor Sebastião Santos 
61. Layanne Santos 
62. Vitor Alves dos Santos 
63. Verônica Santos da Silva 
64. Mauro Amaro Bento 
65. Márcio Gonçalves de 

Oliveira 
66. Carlos Eduardo dos Santos 

Bento 
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Descendentes Afins de José Emílio dos Santos 
 
Na comunidade também residem, atualmente, dois dos quatro filhos da segunda 
falecida companheira de José Emílio, Maria Soares de Almeida. José Emílio teria 
se comprometido com a finada companheira, a cuidar de seus filhos, Alessandra 
e Alexandre, e a deixar para eles um quinhão de terra como herança.   
 
 
Descendentes de Maria Soares de Almeida: 
 

        
 

1. Maria Soares de Almeida 
2. Alcides Marinho 
3. Realino 
4. Desconhecido 
5. José Emílio dos Santos 
6. Alexandre Soares de Almeida 
7. Alessandra Soares de Almeida 
8. Fabiano 
9. Renata 
10. Celina Basílio Santos 
11. Miriane de Jesus 
12. Élson Fernandes dos Santos 
13. Saionara Stefany Basílio Almeida 
14. Brendo Soares  
15. Guilherme Henrique Soares de 

Jesus
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2. Dados demográficos 

 
 
 
Dados gerais 
 
Residem hoje na comunidade cerca de 50 pessoas.51 Para caracterização geral 
das condições de vida dos moradores, realizamos um censo envolvendo 48 
residentes em Mangueiras, identificados mais abaixo.  
Há na comunidade um ligeiro predomínio masculino (55%) e de jovens (59% tem 
menos de 25 anos), como indica o gráfico abaixo:  
 
 

menos de 15
16 a 25
26 a 45
46 a 60
mais de 60

Faixa Etária

Pies show percents
31,82%

27,27%

29,55%

6,82%
4,55%

 
Entre a população adulta (mais de 15 anos), a maior parte está entre 26 e 45 
anos de idade. Um terço da população adulta possui trabalho assalariado e um 
terço vive de pequenas atividades informais (bicos). Um quinto vive de 
aposentarias, pensões e auxílios sociais. 

                                                 
51 A população de residentes sofre pequenas e freqüentes alterações em razão de mudanças de 
alguns moradores e da constituição de algumas famílias. 
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assalariado
aposentado
bolsa família
diarista
bicos
estudante

Ocupação adultos

Pies show counts

33,33%

16,67%

3,33%3,33%

33,33%

10,00%

 
A média de anos de estudo entre os moradores de Mangueiras é hoje de 6,7 
anos. Entre a população adulta (com mais de 15 anos), quase a metade (47%) 
possui, no máximo, o ensino fundamental, sendo que há um índice de 
analfabetismo de 6,67%.   
 

Analfabeto
Básico
Fundamental
Médio
Técnico/Superior

Escolaridade dos Adultos

Pies show counts

6,67%

16,67%

23,33%
43,33%

10,00%
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Tal como era de se esperar em uma comunidade que vive entre padrões rurais e 
urbanos de vida, em processo de rápida transformação, vê-se que as gerações 
mais novas possuem mais acesso à escolarização, e que as mulheres possuem, 
na média, maior escolarização que os homens (8 anos de estudo entre as 
mulheres, contra 5 entre os homens), como indicado abaixo: 
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Na medida em que se sobe a um nível maior de escolaridade, aumenta a 
participação relativa das mulheres, como indicado abaixo. 

Homens
Mulheres

Sexo

Distribuição da escolaridade por sexo

Pies show counts

Básico

71,43%

28,57%

Fundamental

46,67%
53,33%

Médio

50,00%50,00%

Superior

33,33%
66,67%
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Proporcionalmente à sua distribuição na população total, a geração entre 16 e 25 
anos é a que possui maior índice de escolarização. Vê-se que entre este grupo há 
uma variância pequena (pouca diferença entre os que tem maior e menor 
escolarização) e uma mediana elevada (10 anos de estudo), como se vê abaixo: 
 

23131214N =

Faixa Etária

mais de 60
46 a 60

26 a 45
16 a 25

menos de 15

A
no

s 
de

 E
st

ud
o

20

10

0

-10

.  
 
Tais dados indicam uma comunidade em rápido processo de transformação, com 
tendência à integração em padrões mais gerais de uma sociedade urbana 
moderna. Por outro lado, como veremos abaixo, tal integração se dá de forma 
precária, sendo grandes as carências materiais e económicas do grupo, e 
mantendo-se, em alguns aspectos, estilos de vida característicos de comunidades 
rurais. 
 
 
Renda e condições de vida 
 
A renda média mensal de cada unidade de residência (R$ 343,77) é de menos de 
um salário-mínimo. As casas costumam tem, em geral, 3 cômodos, e o padrão de 
consumo das residências inclui um pequeno conjunto de bens duráveis. Em geral, 
todas as casas possuem televisão, aparelho de som e fogão a gás; 80% possuem 
geladeira e 70%, fogão a lenha e aparelho de DVD; e somente 20% possuem 
telefone fixo e algum veículo automotor (carro ou moto). Por outro lado, cada casa 
possui mais de um telefone celular (1,36). 
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Cômodos por residência 
 N V Min. Max. Média* Moda**
Número de cômodos – quarto 14 14 1 4 1,71 1 
Número de cômodos – sala 14 11 0 2 0,79 1 
Número de cômodos – cozinha interna 14 11 1 2 0,86 1 
Número de cômodos – cozinha externa 14 7 0 1 0,07 0 
Número de cômodos – banheiro interno 14 13 0 1 0,86 1 
Número de cômodos – banheiro externo 14 7 0 1 0,14 0 
Número de cômodos – varanda 14 9 0 2 0,36 0 
Total de cômodos 14 14 1 9 4,86 3 

N=Total de casas avaliadas 
V=nº de casas que possuem ao menos uma unidade do item 
* média calculada em relação ao total de casas (N) 
** número que aparece com maior freqüência 

 
 

Bens duráveis 
N V Total Média Moda** 

Bens duráveis – Televisão 14 13 15 1,07 1 
Bens duráveis - Radio / som /CD 14 14 15 1,07 1 
Bens duráveis – DVD 14 9 9 ,64 1 
Bens duráveis – Geladeira 14 11 11 ,79 1 
Bens duráveis - Fogão a Gás 14 14 15 1,07 1 
Bens duráveis – Fogão a Lenha 14 10 10 ,71 1 
Bens duráveis - Telefone Celular 14 10 20 1,36 1 
Bens duráveis - Telefone Fixo 14 3 3 ,21 0 
Bens duráveis – Veículo 14 3 3 ,21� 0 

N=Total de casas avaliadas 
V=nº de casas que possuem ao menos uma unidade do item 
* média calculada em relação ao total de casas (N) 
** número que aparece com maior freqüência 

 
 
  
Despesas com contas de consumo e alimentação representam a maior parte dos 
gastos das casas, sendo a alimentação complementada com verduras, ovos e 
animais produzidos no local. O uso de frutas e ervas medicinais do território é 
comum e importante para a saúde dos moradores. 
Os dados levantados são congruentes com as características do território – 
inserido em uma região urbana, mas em área em que se preservam hábitos e 
costumes rurais, como o fogão a lenha, a horta, a cozinha externa, etc. Isto indica 
um modo de vida em que tanto a relação com a terra quanto a inserção em um 
mercado de trabalho local são fundamentais para a subsistência do grupo, 
característica, aliás, compartilhada por outros quilombos urbanos no Brasil.   
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3. A formação das casas e das famílias 

 
 
 
A pesquisa identificou a existência de 14 casas de quilombolas na área, nas quais 
habitam 19 famílias. Para fins de identificação e reconstrução histórica, as casas 
foram identificadas pelo nome da pessoa que organiza a vida doméstica na 
mesma. Em paralelo, mantivemos a numeração das casas já estabelecida pela 
Associação de moradores. Algumas casas comportam mais de uma família. A 
tabela abaixo nomina os moradores e as famílias de cada casa.  
 
 

Casa Família Morador 
10 Valter Vitor da Silva Valter Vitor da Silva 
20 Wanda de Oliveira Wanda de Oliveira 

20 
  
  
  

Ivone Maria de Oliveira     
  
  
  

Ivone Maria de Oliveira     
Ivone de Oliveria Moreira dos Santos 
Kaique de Oliveira Moreira Crispim 
Igor Maurício de Oliveira Moreira dos Santos

20 
  
  

Antônio José de Oliveira 
  
  

Antônio José de Oliveira 
Thiago Henrique Martins de Oliveira 
Gláucia da Silva Martins 

20 
  

Ione Maria de Oliveira 
  

Ione Maria de Oliveira 
Marcos Túlio de Oliveira Gonzaga 

30 
  
  
  
  
  

Ivanilda de Oliveira Pereira 
  
  
  
  
  

Ivanilda de Oliveira Pereira 
Manuel de Oliveira Pereira 
Anderson de Oliveira Pereira 
Tatiane de Oliveira Pereira 
Janaina de Oliveira Pereira 
Wellington Júnior de Oliveira Pereira 

40 
  
  

Roseli Santos      
  
  

Roseli Santos      
Maurício Moreira dos Santos 
Vitor Alves dos Santos 
Verônica Santos da Silva 

50 
  
  
  

Rosângela dos Santos 
  
  
  

Rosângela dos Santos 
Weverton dos Santos Lopes 
Sidney Wanderson Santos Lopes 
Tamires dos Santos Lopes 

50 
  
  

Fernanda dos Santos  
  
  

Fernanda dos Santos  
Mauro Amaro Bento 
Carlos Eduardo dos Santos Bento 

60 José Emílio dos Santos José Emílio dos Santos 
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70 
  
  

Alessandra S. Almeida 
  
  

Alessandra S. Almeida 
Elson Fernando dos Santos 
Brendo Ferreira Soares 

90 
  

Luciano José dos Santos 
  

Luciano José dos Santos 
Alice Marcelina 

100 Eduardo dos Santos Eduardo dos Santos 

110 
  
  
  
  
  

Elizabete dos Santos 
  
  
  
  
 

Elizabete dos Santos 
Camila Cristina dos Santos 
Welbert Gomes dos Santos 
Carolina Elisabete Gomes dos Santos 
Jéssica Mariana Gomes dos Santos 
Silton Gomes dos Santos 

120 
  Isabela Marisa Gomes dos Santos de Oliveira

Isabela Marisa Gomes dos Santos de Oliveira
Márcio Gonçalves de Oliveira 

130 
  
  

Isabel Cristina dos Santos 
  
  

Isabel Cristina dos Santos 
Jonathan William Santos da Cruz 
Mateus Wagner dos Santos 

140 Alexandre Soares de Almeida Alexandre Soares de Almeida 
150 Helena Quirino dos Santos  Helena Quirino dos Santos  

 
 
O mapeamento das casas indica que os vínculos de parentesco são observados 
na construção dos agrupamentos. Assim, o quilombo tem hoje dois núcleos 
distintos de casas, agrupados em torno das descendências de Cassiano José e 
de José Maria. O croqui na próxima página localiza as casas dentro do território 
atualmente ocupado, conforme retratado. Importante destacar que o desenho 
registra a localização da casa de uma moradora que não pertence à comunidade 
quilombola, dona Cleusa, de quem trataremos mais adiante. 
Passemos agora a caracterizar o histórico de formação de cada casa e suas 
famílias.  
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Croqui 1 – Casas atualmente existentes no Quilombo de Mangueiras 
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Casas de Mangueiras 
 
Pelo histórico contado pelos moradores, a primeira casa de Mangueiras, de 
“pau a pique”, era situada abaixo da atual casa número 10, casa do Valter. A 
matriarca da família, Maria Bárbara de Azevedo, teria morado lá. Não se sabe 
se a casa pertenceu a outros antecedentes desta, ou se ela fora a primeira 
moradora. Posteriormente, foi construída uma casa, onde hoje está a casa de 
número 20. Nesta casa teria morado Maria Bárbara com dois dos seus filhos, 
Cassiano e José Maria, mesmo após estes terem se casado. Um 
desentendimento entre Maria Bárbara e sua nora levou o filho José Maria a 
construir uma casa para ele e sua mulher, “subindo o morro" em direção a 
nascente do córrego Lajinha. A casa, que já não mais existe, estaria situada 
próxima a atual casa de número 130. 
Esta separação entre a casa de Cassiano, mesma casa onde morava sua mãe, 
e de José Maria estabelece a atual configuração da comunidade. Os 
descendentes mais diretamente relacionados a Cassiano estão hoje nas três 
primeiras casas quando entramos na comunidade pelo acesso da MG20, "as 
casas de baixo" (as de número 10, 20 e 30). O restante das casas, situadas em 
altitude maior, seriam as "casas de cima" e estariam relacionados mais 
diretamente aos descendentes de José Maria. 
 
Casa 10 - Casa do Valter 
 
Família Moradora: 
Valter Vitor da Silva - 57 anos. 
 
Descrição do lugar: 
A casa de Valter é a primeira que se avista, ao entrar na comunidade pela 
rodovia MG-20. Com a construção da sala de educação de jovens e adultos 
(EJA), a casa passou por sucessivas reformas. Possui atualmente 3  cômodos: 
sala, quarto e banheiro. Valter perdeu sua varanda, local onde as reuniões da 
comunidade eram realizadas, e sua cozinha, sendo obrigado a aglomerar 
cozinha e sala-de-estar num mesmo cômodo. A vantagem está no fato da casa 
estar sendo rebocada, como contrapartida pela construção da sala de aula, 
com os recursos da Regional Norte da Prefeitura de Belo Horizonte. A casa fica 
ao lado do Córrego Lajinha e bem atrás da nova sala, logo antes da casa 20. 
Tem uma área ampla na frente onde são realizados alguns festejos na 
comunidade. 
 
Formação da família: 
Valter nasceu no bairro Aparecida em 1950. Em 1953, os pais foram morar no 
bairro São Paulo. Perdeu os pais muito cedo e foi morar na casa de sua 
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comadre Lourdes, com mais ou menos onze anos. Coincidiu com a época em 
que Lourdes, filha de Cassiano José Maria e neta da matriarca Maria Bárbara 
de Azevedo, havia saído de Mangueiras – pois segundo Valter, “estava 
acabando o negócio das verduras lá” – para vir morar no bairro São Paulo. 
Lourdes foi praticamente uma mãe de criação para Valter. Este acabou 
casando-se com sua filha, Neusa, e o casal teve seis filhos, a maioria residindo 
atualmente no Tupi, bairro onde Neusa também reside e Lourdes viveu até o 
final de sua vida. Valter, acompanhando Lourdes, ia à comunidade 
praticamente todos os finais de semana. Conta que fora para a comunidade em 
1999, a pedido da Lourdes, para não deixar perder as terras que foram do pai 
desta, Cassiano. Primeiramente construiu a casa para seu filho morar. Após 
aproximadamente um ano, o filho saiu e seu Valter assumiu a atual casa 10.  
 
História Laboral  
Valter começou a trabalhar bem cedo. Serviu exército, trabalhou como servente 
de pedreiro até os 25 anos. “Quando eu fui pro exército, com 17 anos, eu já 
tinha dois anos numa firma, que era a HGL”. Trabalhou até os 25 anos como 
servente de pedreiro. Ele, seu irmão e o marido da Lourdes chegaram a “tocar” 
juntos uma olaria próxima a Venda Nova. Foi quando, em 1975, Valter adoeceu 
e “encostou”, após ficar três meses ininterruptos trabalhando, de dia na olaria, 
de noite varrendo uma estação de ônibus. Após 5 anos encostado, se  
aposentou em 1980, com sérios problemas de pressão e estomacais. 
 
Casa 20 – Casa da Wanda 
 
Descrição do lugar: 
Segunda casa ao entrar pela comunidade pela MG 20, logo atrás da casa do 
Valter. O local é o mesmo onde existia a “casa velha”, segunda casa onde teria 
morado Maria Bárbara. Nesta casa a matriarca teria vivido com seus filhos. 
Depois da sua morte, o filho mais velho, Cassiano, sogro de Wanda, teria lá 
morado com seus filhos. Ao longo do tempo, a casa que era de adobe foi 
sendo reformada e, hoje, segundo os próprios moradores, seria bem diferente 
da casa antiga. 
A casa é de alvenaria, finalizada com reboque e pintura, e possui 3 quartos, 2 
salas, 1 banheiro e 1 cozinha. O piso é de cerâmica, o banheiro possui piso e 
parede azulejada, com pia e vaso sanitário de louça. Dois dos três quartos 
possuem portas de madeira. As salas são grandes e arejadas; uma delas 
acomoda três sofás, quadros e fotografias, a outra, perto da cozinha, acomoda 
a televisão e um sofá. 
A casa é lugar de referência e tradição na comunidade, pois ocupa o lugar e 
utiliza o alicerce da casa do sogro de Wanda, Cassiano José Maria, filho de 
Maria Bárbara. É lembrada como o lugar de onde ele espiava, pela janela, as 
travessuras dos/as netos/as na horta e nos pés de laranja que cultivava. Ivone, 
filha de Wanda, conta que, quando mudaram para a casa, o avô ainda era vivo. 
Ele tinha o próprio quarto e não deixava ninguém entrar nele. No quarto havia 
muitos objetos e documentos. Armas antigas, moedas, pólvora, cartas, 
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fotografias, contas antigas e outros "papéis velhos". As crianças queriam entrar 
no quarto para vasculhar, xeretar os guardados do avô. As memórias de Ivone 
revelam, ainda, a arquitetura antiga da casa, "que era comprida e cheia de 
saídas", telhado de barro e madeiras largas que o sustentavam. 
O local da casa simboliza a memória do avô, patriarca, lavrador (cultivava a 
horta, para sobreviver, e o pomar de laranjas e outras frutas onde hoje é a casa 
do Valter), comerciante e educador, pois, vivia ensinando o tempo da natureza 
aos netos. O avô não gostava que colhessem flores de laranjeira para brincar, 
pois seria uma laranja a menos que colheriam no futuro, para se alimentarem. 
"Ele ficava da janela nos vigiando e nem a laranja verde podíamos chupar!" 
 
Famílias Moradoras: 
1. Wanda Maria dos Santos – 65 anos  
 
Formação da família: 
A mãe de Wanda veio de Diamantina para trabalhar em uma casa de família, 
no bairro Santa Efigênia, local onde ela nasceu. Morou com a mãe em um 
“barraco” na Vila São Jorge, próximo ao bairro Nova Granada. Aos 13 anos o 
padrasto foi convidado a tomar conta de um sítio na margem do Ribeirão 
Isidora, quase no encontro deste com o Ribeirão do Onça. Posteriormente, 
ainda morou em outra casa próxima a comunidade. Casou com Cassiano, um 
dos netos de Maria Bárbara, mas continuou a morar com o marido na casa da 
mãe. Depois, foi morar no bairro Aarão Reis. Aos 19 teve seu primeiro filho, 
Antônio, e foi morar em Itabirito, onde ficou por pouco tempo. Voltou para 
morar na comunidade. Em meados da década de 80, se separou do marido, 
indo morar na região de Venda Nova com José Pereira (de apelido Juca), 
colega de trabalho do seu ex-marido, e os filhos também saíram 
gradativamente da comunidade. Quando Cassiano, ex-marido, faleceu, Ivone 
(filha de Wanda e Cassiano) ficou morando na casa da comunidade. No final 
da década de 80, Wanda voltou para a casa, reformou-a, e, aos poucos, os 
filhos voltaram para morar com ela. 
 
História Laboral  
Desde criança, ajudava a mãe nos trabalhos domésticos e a lavar roupa para 
fora, quando ainda morava na Vila São Jorge. Quando foram morar próximo ao 
Ribeirão do Isidora, primeiro ajudava a mãe com a arrumação da casa dos 
donos do sítio onde moravam. Com 14 anos de idade foi trabalhar na casa de 
um funcionário da prefeitura, encarregado do conserto da estrada. 
Posteriormente, trabalhou tirando areia do córrego, enchendo caminhão, 
capinando “por dia”, lavando roupa, cuidando de casas na região. Depois do 
nascimento dos filhos, foi trabalhar em um apartamento no centro de Belo 
Horizonte, onde lavava, passava e cozinhava, e onde trabalhou por 25 anos. 
Foi lá que pagou INPS e se aposentou. Desde então, é dona de casa, fazendo 
eventualmente comida para fora.  
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2.  Ivone Maria de Oliveira – 42 anos 
Ivone de Oliveira Moreira dos Santos – 21 anos 
Kaique de Oliveira Moreira Crispim – 1 ano  
Igor Maurício de Oliveira Moreira dos Santos – 11 anos 
Obs. Maurício Moreira dos Santos, ex-cônjuge de Ivone, pai de Ivone e Igor, 
atualmente reside em Mangueiras, na casa de Roseli. 

 
Formação da Família: 
A família de Ivone é formada por ela, sua filha Ivone Santos, Igor e Maurício, 
pai dos seus filhos.  
Ivone conheceu Maurício quando tinha 20 anos, em um bar, enquanto vendia 
ingressos para um festival de chope. Saíram algumas vezes e começaram a 
namorar em setembro de 1986. Atualmente, Ivone é divorciada de Mauricio e 
vive com os filhos na casa onde também reside a mãe, Dona Wanda, e os 
irmãos, Ione e Antônio. 
 
História laboral: 
Sua história laboral repete-se como a história de tantas outras mulheres 
negras. Desde menina, aprendeu os serviços domésticos para ajudar nas 
responsabilidades e cuidados do lar. Ajudava a mãe a lavar roupas na bica 
d’água que ficava quase na porta da sua casa, carregava as trouxas de roupas 
que a mãe passava, entregava as roupas com a mãe, enfim, acompanhava os 
serviços que Dona Wanda executava para manter o sustento da família. 
Aprendeu a cozinhar, pegar lenha, lavar vasilhas, varrer com vassoura de 
alecrim do mato, produzida por ela mesma. Sob a orientação da mãe, colhia 
alimentos, o alecrim para produzir a vassoura, e o barro branco para pintar o 
fogão e a parede da cozinha da casa em que sempre morou desde a infância, 
com períodos alternados de experiências em Santa Luzia e Belo Horizonte. 
Aos 14 anos trabalhou em casa de família como empregada doméstica; dos 19 
aos 20 anos trabalhou em uma casa de costura como arrematadeira, fazendo o 
acabamento de roupas.  Entre as atividades do cargo estavam algumas como 
pregar botões, virar beiral de camisa, cortar fios, entre outras, para finalizar o 
acabamento das peças. Como autônoma, já realizou os seguintes trabalhos: 
Salgadeira - confecção de salgados para festas; Faxineira - serviços de 
limpeza em casa de terceiros. Atualmente continua como autônoma, realizando 
os serviços de faxina em casas de terceiros. 
 
 
3.  Ione de Oliveira – 40 anos. 

Marcos Túlio de Oliveira Gonzaga – 15 anos. 
 
Ione viveu toda a infância em Mangueiras, mas, aos 16 anos, foi morar no 
bairro Venda Nova, na casa da irmã mais velha, Ivanilda, pois a casa em que 
morava era de adobe e as paredes, assim como o telhado, começaram a cair e 
oferecer risco a toda a família. Além do risco de desabamento da casa, outra 
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situação que provocou a mudança de Ione e a mãe, Wanda, foi a separação 
conjugal ocasionada por problemas com consumo de bebidas pelo marido de 
Wanda. 
Ela morou com a mãe em Venda Nova 7 meses e logo retornou para a 
comunidade, com o intuito de reformar a casa na qual morou desde criança, 
casa que o avô e o pai haviam conservado do modo que podiam. Ela queria 
viver com liberdade onde cresceu e se educou: Mangueiras. 
Seu papel na reconstrução e atualização da referência e do significado da casa 
para a comunidade é importante, pois foi a partir de uma experiência fora da 
comunidade, na casa da irmã que atualmente também mora em Mangueiras, 
que Ione percebeu o valor da independência e o significado da terra na qual 
sempre morou. A casa é lugar de referência e tradição por ter pertencido aos 
patriarcas que deram continuidade ao desenvolvimento da comunidade desde 
Maria Bárbara. 
Assim que retornou para Mangueiras, após os sete meses em Venda Nova e 
após o falecimento do pai que ficou morando sozinho em Mangueiras, Ione e 
Wanda começaram a reconstrução do lar. Ione contou que “derrubava uma 
parede e erguia outra”. “Depois que começamos a construir, conseguimos fazer 
três cômodos de alvenaria e ficamos morando neles. Fomos aumentando aos 
poucos, e ainda falta muita coisa”. 
 
Formação da Família: 
Ione conheceu o pai de Marcos Túlio em uma escola de dança, aonde ia com 
freqüência para “disputar dança”, evento comum do local, no qual homens e 
mulheres formavam grupos de dança e competiam entre si, coreografias e 
performances inovadoras da dança afro, samba, entre outros ritmos e estilos.  
É solteira e reside com o filho, a mãe e os irmãos na mesma casa que ajudou a 
reconstruir junto a mãe. O ex-companheiro ajudou financeiramente quando o 
filho tinha mais ou menos 7 anos de idade, mas depois foi se afastando, 
construindo uma relação de pouco contato.  
 
História laboral: 
Ione começou a trabalhar desde pequena, assim como a maioria das meninas 
negras e pobres, e particularmente das meninas moradoras da comunidade de 
Mangueiras. Aprendeu com a mãe os serviços domésticos, para ajudar nas 
responsabilidades e cuidados do lar. Além dos afazeres da casa, Ione 
acompanhava a mãe na casa onde trabalhava como empregada doméstica há 
muitos anos.  
Ao aposentar, Wanda, mãe, indicou a filha para o trabalho na mesma casa 
onde trabalhara anos a fio. Ione começou a trabalhar na casa que já conhecia e 
aprendera alguns hábitos de estudo e leitura. Trabalhou alguns anos na casa 
até que os donos, idosos, faleceram. Após, Ione conseguiu emprego na Santa 
Casa, como servente de limpeza, antes mesmo de completar o ensino médio. 
Com o tempo, ela conseguiu algumas mudanças de cargo, na medida em que 
se graduava nos estudos. De servente passou a trabalhar na empresa como 
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ascensorista de elevador, depois, de auxiliar de enfermagem, assim que 
completou o ensino fundamental e o curso profissionalizante. Enquanto 
trabalhava na Santa Casa, fez o curso técnico de enfermagem, o que 
proporcionou mais uma promoção na empresa e conseqüentemente o aumento 
da sua renda mensal. 
Atualmente, ela é técnica de enfermagem e se prepara para fazer concursos na 
área da saúde e ter estabilidade em um emprego de gestão pública.  
Para complementar a renda mensal, Ione faz artesanato. Ela confecciona 
bijuterias como colares, cintos e pulseiras de miçangas e sementes que 
compra em mercados especializados. 
 
4.  Antônio José de Oliveira – 46 anos 

Gláucia da Silva Martins – 43 anos  
Thiago Henrique Martins de Oliveira – 3 anos 

 
Antônio é o filho mais velho de Wanda de Oliveira com Cassiano José Maria 
Filho, ou seja, bisneto de Maria Bárbara. Nasceu em Belo Horizonte, mas não 
lembra exatamente em qual bairro moravam na época; diz que, quando 
criança, morou um tempo numa casa perto do Recanto, um tempo no Bairro 
Aarão Reis, um tempo em Itabirito e, finalmente, em Mangueiras, onde morou 
ininterruptamente até a década de 1980. Ele lembra bem da horta do seu avô, 
que ficava abaixo da casa onde moram. Lembra do paiol, na parte de trás da 
casa antiga, cuja base ainda permanece, onde o avô guardava ferramentas e 
armas, e pelo qual ele e as irmãs tinham muita curiosidade de saber o que 
continha. O avô, no entanto, não conversava muito com as crianças, nem 
permitia que elas escutassem as conversas dos adultos. Os produtos da horta 
(salsa, cebolinha, couve, alface, agrião, além de algumas frutas) eram vendidos 
numa feira na Avenida dos Andradas, perto do córrego do Perrela. Antonio 
ajudava pouco o pai e o avô: diz que, de vez em quando, molhava as plantas e 
árvores, mas nunca gostou muito daquilo. Lembra também que nessa época 
havia alguns poços d’água perto de sua casa, no leito do Córrego Lajinha. Em 
alguns desses poços seu pai chegou a criar lambaris, projeto que não deu 
certo por causa das freqüentes enxurradas em épocas de chuva, o que levou 
os peixes embora. 
No início da década de 1980, por conta da distância do local onde trabalhava 
até a comunidade, e por conta das dificuldades de morar em Mangueiras, que 
acabaram por provocar um forte movimento de diáspora, Antonio foi morar 
numa pensão no Barro Preto. Ficou um tempo nessa pensão, próxima do local 
onde trabalhava; voltou para Mangueiras quando sua família começou a 
retornar, capitaneada pela volta da mãe, Wanda, em 1989. Casou-se em 1992 
e mudou-se para Contagem. No mesmo ano, ele e sua esposa Ione tiveram 
uma filha, Luana. Os dois passaram por dificuldades, o que provocou a 
separação, em 1998. Desde então, Antonio não tem contato quase nenhum 
com sua ex-mulher ou sua filha. Voltou, então, definitivamente para a 
comunidade. Em 2001, começou a namorar uma moça, Rosangela, com quem 
teve uma outra filha, Emily, nascida em 2002. Hoje, Antonio tem pouco contato 
também com ela; conversam eventualmente pela internet. Em 2004, conheceu 
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Gláucia, que morava em Lagoa Santa, e com quem teve um filho, Tiago, 
nascido em 2006. Dois meses depois de seu nascimento, Gláucia mudou-se 
para Mangueiras. Atualmente, os três moram no mesmo quarto na casa de 
dona Wanda. Antonio diz que planeja construir, em breve, uma casa para ele, 
se possível dentro da comunidade. 
 
História laboral:  
Quando mais novo, Antonio ajudava eventualmente o pai, Cassiano, nas obras 
em que este trabalhava; pregava pregos e tacos, mas nunca gostou muito 
disso. Aos 16 anos, em 1976, conseguiu o primeiro emprego, como cobrador 
de ônibus; no entanto, não se adaptou ao ritmo e aos horários do trabalho, do 
qual acabou saindo. Ficou alguns anos trabalhando na beira do Ribeirão do 
Isidora, enchendo caminhões de areia (assim como fizeram Eduardo e 
Alexandre, mas num período um pouco posterior ao de Antonio). Nessa época, 
também trabalhou em uma casa de família, como caseiro. Pouco depois, 
conheceu Juvenal, um morador das casas populares, ou seja, vizinho de 
Antonio, que trabalhava com placas de acrílico; foi com ele que aprendeu a 
fazer silk-screen, iniciando assim uma carreira nesse ramo que perdura até 
hoje, com breves intervalos em outras áreas.  
Em 1985, começou a trabalhar na Ceasa, com reposição de mercadorias, onde 
ficou por aproximadamente três anos. O resto do tempo alternou trabalhando, 
como autônomo ou em variadas empresas, no ramo de estamparia e acrílico; 
ele possui em casa todo o material necessário para o trabalho de silk-screen. 
Chegou a montar uma empresa com o tio da sua ex-esposa, em Contagem, 
que acabou fechando na mesma época de sua separação: “a coisa quando 
descamba vai desmoronando aos poucos”. Há alguns anos trabalha como 
auxiliar administrativo numa empresa que é dona de cinco lojas de roupas em 
shopping centers. Lá, ainda exerce funções de silk-screen, como feitura de 
etiquetas, e “faz vitrines”, ou seja, faz o lay-out e cola adesivos nas vitrines das 
lojas, além de funções mais propriamente administrativas, como conferência de 
notas fiscais. 
Antonio ainda conta que, pouco tempo atrás, ofereceram para os moradores da 
casa um projeto de criadouro de peixes no leito do córrego; os alevinos seriam 
dados, e eles teriam que montar tanques de criação. No entanto, Antonio diz 
que não valeria a pena, pois na época de seca não haveria água no córrego 
para oxigenar a água dos tanques, e na época de chuvas haveria o perigo de 
enxurradas, como ocorreu com o criadouro do pai. 
 
Casa 30 – Casa da Ivanilda: 
 
Família Moradora: 
Ivanilda de Oliveira Pereira – 45 anos 
Manuel de Oliveira Pereira – 25 anos  
Anderson de Oliveira Pereira – 23 anos 
Tatiane de Oliveira Pereira – 20 anos 
Janaína de Oliveira Pereira – 18 anos 
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Wellington Júnior de Oliveira Pereira – 2 anos 
 
Descrição do Lugar: 
Última das casas da parte de baixo, a casa de Ivanilda localiza-se ao lado do 
Córrego Lajinha, logo acima da casa de sua mãe, Dona Wanda.  Construída há 
dois anos e sem reboco, possui 5 cômodos: sala, cozinha, banheiro e dois 
quartos.    
 
Formação da Família: 
Quando nasceu, aos 22 de junho de 1963, sua mãe morava no bairro Novo 
Aarão Reis. Foi morar na comunidade aos cinco anos, pois seu avô, Cassiano 
José Maria, havia pedido para seu filho, pai de Ivanilda, Cassianinho, que ele 
construísse sua casa em Mangueiras, pois, segundo ela, Cassiano pai dizia 
que existiam “segredos guardados aqui (na comunidade)”. Estudou até a quinta 
série, mas teve que parar com os estudos por não ter dinheiro para pagar 
condução para ir à aula; nessa época, estudava no bairro Floresta. 
Posteriormente, tentou retomar os estudos na escola Humberto de Almeida, 
mas parou por causa da indisciplina dos mais jovens na escola; segundo ela, 
ninguém estava interessado em aprender, principalmente no turno da noite. 
Aos dezenove anos conheceu o falecido esposo Adão, por intermédio de seu 
cunhado Juca. Adão veio de Aimorés e foi morar próximo ao moinho, onde 
Wanda trabalhava.  
Aos vinte anos engravidou de Manoel; depois do nascimento da criança casou 
com Adão no cartório. O marido quis, então, construir uma casa para morarem 
juntos no lote de seu irmão Juca, no bairro Jardins Comerciários - terceira 
seção. Ficou morando no local por cinco anos, quando, devido a 
desentendimentos com a família de Adão, ela, o marido e os filhos tiveram que 
mudar para outra casa, no mesmo bairro, mas agora na quarta seção, na rua 
80, onde viviam de aluguel. Moraram nessa casa por um ano e sete meses. 
Posteriormente, compraram outro lote na rua mais acima, rua 83. Construíram 
dois cômodos no local, porém, como a laje ficou muito mal acabada e como lá 
era muito alto, o vento carregava as telhas e a chuva provocava muita goteira 
dentro de casa. Na mesma época em que construía essa casa, Ivanilda perdeu 
o pai. 
Apesar do mau estado da casa, Ivanilda viveu lá por mais vinte anos. Seu 
marido Adão, na época, trabalhava como mecânico na firma “Transporte 
Morais”, quando adoeceu de leishmaniose; meses depois, Ivanilda também 
contraiu a doença. Em ambos os casos, o diagnóstico foi muito demorado, 
Adão ficou oito meses sem saber de que mal sofria, os médicos alegavam ser 
anemia, e com isso ele foi piorando. Ivanilda já estava muito fraca, quando foi 
internada na Santa Casa. Quatro dias depois dela receber alta, o marido foi 
internado no Hospital da Baleia, onde faleceu no dia 16/08/2003.  
Depois do falecimento do marido, Ivanilda retornou para a comunidade e 
construiu a casa em que atualmente vive. 
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História Laboral: 
Ivanilda tem seu histórico de trabalho baseado na realização de trabalhos 
informais. Começou a trabalhar aos quatorze anos como babá; posteriormente, 
trabalhou em casas de família e foi intercalando esta atividade com a prática de 
trabalhos no salão de beleza, como fazer unhas e cuidar do cabelo. Parou de 
trabalhar aos vinte anos, quando se casou. 
 
Outras Informações: 
Ivanilda faz tratamento psiquiátrico no posto de saúde da MG-20, há quatro 
anos. Toma calmante todos os dias pela manhã e à noite. Também toma 
remédio controlado para pressão. Durante cinco anos fez tratamento com 
psicólogo em Venda Nova.  
 
Casa 40 - Casa de Roseli 
 
Família Moradora: 
Roseli Santos - 27 anos. 
Vítor Alves dos Santos - 11 anos (filho). 
Verônica Santos da Silva – 8 anos (filha).  
Maurício Moreira dos Santos – 50 anos (ex-marido de Ivone, prima de Roseli. 
Atualmente também mora na casa). 
 
Descrição do lugar: 
A casa construída há cerca de dois anos se encontra próxima ao barranco 
lateral da "rua" que liga as "casas de baixo" com as de "cima", estando em uma 
área de risco, visto que tem havido deslizamento deste barranco nos dias de 
chuva forte. A casa, de alvenaria, possui três cômodos: quarto, banheiro e um 
cômodo que conjuga sala e cozinha. 
 
Formação da família: 
Roseli é bisneta da Maria Bárbara de Azevedo. É filha de José Emílio dos 
Santos e Izabel dos Santos. Morou na comunidade de Mangueiras com seus 
pais até os sete anos, quando foi morar com sua madrinha, ficando lá até os 
doze anos. Por desentendimentos na casa da madrinha, foi morar na casa do 
irmão José Geraldo (Pité), que a época morava na casa construída por José 
Maria, filho de Maria Bárbara. Aos 15 anos ficou grávida de Vitor. 
Posteriormente, morou na casa de seu irmão Eduardo (Lalado). Aos 18 anos 
engravidou de Verônica. Morou ainda na casa 140, atual casa do Alexandre, na 
casa de uma cunhada da irmã, próximo da rodovia MG-20, na casa 10, do 
Valter, ex-marido de sua prima Neusa. Em 2005, então com 25 anos, retornou 
para a casa que fora de seu Avô, José Maria. A casa que era de adobe caiu e 
mais uma vez Roseli se mudou, foi morar na casa de seu pai, José Emílio. 
Neste mesmo ano construiu sua atual casa com a ajuda de amigos. 
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História laboral: 
Roseli tem um histórico laboral relacionado ao trabalho em casas de família, 
principalmente de famílias do conjunto Ribeiro de Abreu. Também já trabalhou 
em uma "casa de ração" neste mesmo bairro.  
 
 
 
Casa: 50 – Casa da Pipica 
 
Descrição do lugar: 
A casa de Rosângela está em situação crítica; situada abaixo da casa do irmão 
Eduardo (Lalado) e à frente da casa do pai, José Emilio, foi construída em cima 
de uma nascente, há mais ou menos vinte e dois anos. Possui seis cômodos: 
três quartos, cozinha, um banheiro externo, utilizados pelos três filhos mais 
novos de Rosângela, e uma sala, em que atualmente mora sua primeira filha, 
Fernanda, com o companheiro Mauro e o filho Carlos Eduardo. Tem também 
uma pequena varanda externa que funciona como área de serviço.    
 
Famílias Moradoras: 
1. Rosângela dos Santos - 40 anos. 

Tamires dos Santos Lopes - 20 anos (filha). 
Sidney Wanderson Santos Lopes – 18 anos (filho). 
Weverton dos Santos Lopes – 14 anos (filho). 

 
Formação da família:  
Rosângela é bisneta de Maria Bárbara de Azevedo, filha de José Emilio dos 
Santos e Izabel dos Santos, e nasceu na comunidade em 1968. Aos 15 anos 
ficou grávida de sua primeira filha, Fernanda, que atualmente mora com o 
marido na sua casa. Pouco tempo depois, conheceu Ramiro, o pai de seus 
outros três filhos: Tamires, Sidney, e Everton. Ramiro chegou a morar algum 
tempo na comunidade, na casa da sogra, Izabel, mas, por desentendimentos 
com a família, quis levar Rosângela para morar fora da comunidade. Foram 
morar, então, na Estação Velha, em uma casa da Central do Brasil, situada 
perto da Santinha, onde ficaram por muitos anos. Em seguida, o casal mudou-
se para o Novo Aarão Reis, depois foram morar em Santa Luzia, perto do 
Campo da Santa Cruz, mudando-se, posteriormente, para Capim Branco, à 
pequena distância de Pedro Leopoldo. Voltaram para a comunidade, 
construíram um cômodo um pouco mais para frente de onde se encontra sua 
casa atual. Construíram essa casa há aproximadamente 22 anos. Atualmente, 
contudo, Rosângela não reside na casa, tendo se mudado com o atual 
companheiro, Geraldo, para o bairro vizinho, Novo Lajedo. A casa ficou sob a 
responsabilidade de sua filha mais velha, Fernanda. 
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História laboral: 
Já trabalhou como servente de pedreiro, fazendo roça para terceiros e tirando 
areia do Ribeirão do Isidoro. Trabalhou, também, em casas de família e hoje 
tem trabalho informal, lavando e passando roupas “para fora”. 
 
Demais famílias: 
2. Fernanda dos Santos – 24 anos (Filha mais velha com família) 

Mauro Amaro Bento – 35 anos (marido de Fernanda) 
Carlos Eduardo dos Santos Bento – 1 ano (filho do casal)  

 
Formação da família: 
Fernanda é tataraneta de Maria Bárbara de Azevedo, filha de Rosângela dos 
Santos. Nascida aos 16/06/1983, morou na comunidade até os 13 anos, 
quando fugiu de casa devido aos maus-tratos do padrasto. Ficou o dia inteiro 
vagando no bairro São Paulo e voltou dizendo que não ia mais morar em casa. 
Foi morar, então, na casa da avó, no Bairro Providência, onde ficou por um 
ano. Na casa da avó, Fernanda trabalhava demasiadamente, apanhava e sofria 
assédio do tio, por isso voltou para a comunidade. Quando voltou, aos 14 anos, 
seu padrasto já não morava com sua mãe. Nessa época, Fernanda resolveu 
morar em um quartinho na casa antiga.     
 Aos 19 anos conheceu Mauro na linha de ônibus 5506-B, na qual ele 
trabalhava como trocador. Fernanda conta que teve um pressentimento de que 
ele era “macumbeiro”. De fato, posteriormente, Mauro revelou para ela que 
havia feito “macumba” para que sua ex-mulher voltasse para ele; entretanto, a 
mulher que o ensinou a “macumba” falou que ele iria conhecer uma morena de 
cabelo cacheado da qual não iria se separar nunca. Fernanda é morena de 
cabelos cacheados, ela acredita que esta mulher viu o futuro e estava certa. 
Quinze dias depois de ter conhecido Mauro, foi morar com ele no Bairro Maria 
Gorete, onde residiram por três anos. Como o aluguel estava muito caro, o 
casal teve que mudar para o bairro Paulo VI, onde moraram por mais dois 
anos, na casa do irmão de Mauro. Por desentendimentos com o cunhado, em 
maio de 2007 vieram morar na comunidade. 
Fernanda estudou até o primeiro ano do ensino médio na Escola Humberto de 
Almeida; no entanto, devido à gravidez de Carlos Eduardo, aos 23 anos, teve 
que parar de estudar. 
 
História Laboral:  
O histórico laboral de Fernanda se baseia em trabalhos em casas de família, 
atuando como doméstica, e bicos de manicure. Já trabalhou algumas vezes 
também com capina. 
Começou a trabalhar aos quinze anos de idade em uma casa de família no 
Bairro Providência, onde ficou por dois anos. Nessa casa ela trabalhava muito, 
Fernanda conta que era explorada: “lá eu não tinha hora pra dormir, mas tinha 
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hora pra acordar!” Ela dormia na casa em que trabalhava e ia para comunidade 
passar o fim de semana. Com tamanha exploração, Fernanda resolveu 
abandonar este serviço. Aos 19 anos foi trabalhar no Bonfim, também em casa 
de família, por indicação de sua tia Cristina, mas como, o salário era muito 
baixo, saiu de lá. 
Quando morava no Paulo VI, aos 22 anos, Fernanda trabalhou no Tupi fazendo 
faxina. No decorrer de todos esses anos, dos 15 aos 24, sempre trabalhou 
fazendo bicos de manicure, faxina e lavando roupas.  Fernanda conta que 
nunca ficou parada. Em 2006, trabalhou de doméstica durante um ano na casa 
de sua comadre, sobrinha do Mauro. Devido à gravidez, e à crise financeira por 
que estava passando sua comadre, impossibilitada de pagá-la, teve de parar 
de trabalhar lá. Atualmente, há um mês, trabalha em uma padaria nas casas 
populares.   
 
Casa 60 - Casa de Zé Maria 
 
Família Moradora: 
José Emílio dos Santos - 72 anos. 
 
Descrição do lugar: 
Depois das 3 casas de baixo, ela é a primeira das casas de cima, no lado 
esquerdo da estrada, próxima ao Córrego Lajinha. A casa de alvenaria tem 4 
cômodos: 2 quartos, uma pequena sala entre estes quartos que também 
funciona como cozinha (com fogão a gás), e um banheiro. Há uma área 
coberta na parte de fora, onde está instalada outra cozinha, com um fogão de 
lenha e uma pia. Sua casa está de frente à casa de sua filha Rosângela 
(Pipica), e entre as duas casas há uma espécie de praça onde as crianças da 
comunidade freqüentemente jogam futebol. 
  
Formação da família: 
José Emílio é hoje o único neto de Maria Bárbara de Azevedo que mora na 
comunidade, filho mais novo de José Maria dos Santos com Maria Fortunata 
Rodrigues, natural de Santa Luzia. Nasceu de parteira na casa antiga onde 
morava seu pai, na parte mais alta da comunidade. É interessante notar que 
ele é mais conhecido pelo nome do seu pai, José Maria. Enquanto os irmãos, 
mais velhos, foram gradativamente saindo da comunidade, José Emilio 
continuou trabalhando com o pai. Dos 12 aos 18 trabalhou fora. Voltou quando 
sua mãe já estava muito doente, na segunda metade da década de 1950. 
Pouco depois, seu pai amasiou-se com Ana, que havia trabalhado por um 
tempo na casa de José Brasil, casado com Maria, filha de Pedro. José Emílio, 
então, foi trabalhar em uma fazenda em Taquaraçu, e alternou períodos 
morando na comunidade e em outros lugares da região, como o Bairro São 
Paulo. Na segunda metade da década de 1960 conheceu Isabel, com quem 
teve todos os seus filhos. Nessa mesma época seu pai faleceu, e José Emilio 
continuou ajudando sua madrasta até que as duas filhas dela com seu pai 
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completassem 18 anos. Poucos tempo depois, Ana saiu da comunidade, com 
seu novo marido. Quanto a José Emilio e Isabel, separaram-se depois de certo 
tempo, e, enquanto Isabel continuou morando na casa antiga de seus pais, 
José Emilio morava debaixo de uma lona junto à casa. Construiu sua própria 
casa posteriormente. No inicio da década de 1980, Maria Soares de Almeida foi 
morar na comunidade, na casa de dona Wanda. José Emilio conheceu-a então, 
e pouco tempo depois se amasiaram. Os filhos de Maria moraram um tempo 
com os dois, mas apenas Alexandre continuaria na comunidade quase 
ininterruptamente. José Emilio mora na atual casa desde que se aposentou, e 
morava ali com Maria, sua segunda mulher. 
Praticamente todos os filhos de José Emilio, e a maioria dos seus netos, 
moram hoje na comunidade. Izabel faleceu no início da década de 1990, 
enquanto Maria veio a falecer no início dos anos 2000. Desde então, José 
Emilio tem morado sozinho em sua casa, recebendo ajuda de alguns dos seus 
filhos e netos para os afazeres domésticos. 
 
Histórico de Trabalho: 
Começou a trabalhar a partir dos 8 anos, com o pai, com tropa de burro, 
puxando lenha no carro de boi, ajudando a buscar boi no pasto, picar lenha, na 
fazenda da Baronesa. Quando fez 12 anos, apareceu um homem, com uma 
tropa, chamado seu Juquinha, que convidou José Emilio para trabalhar com 
ele. Trabalhou até os 18 anos com seu Juquinha, numa fazenda na Azurita, 
entre Mateus Leme e Itaúna, onde prestava serviços gerais relativos à 
manutenção da fazenda, cuidava do gado e também cozinhava. Pediu para sair 
por conta das dificuldades por que passavam os pais na época. Os dois já 
estavam idosos, a mãe estava doente, e moravam sozinhos.  
Depois da morte da mãe, no final da década de 1950, foi trabalhar em uma 
fazenda em Andrequicé, distrito de Taquaraçu, com o cunhado de Roberto 
Eiras Furquim Werneck, Marcio Andrade. Trabalhou por 27 anos nessa 
fazenda. Passou, então, a procurar um trabalho fichado, onde poderia se 
aposentar. Foi trabalhar numa pedreira dentro das terras dos Werneck, perto 
do bairro Solimões, administrada por um português, Ezequiel. Trabalhava 
colocando pedra dentro do britador. Trabalhou lá por 10 anos, até a pedreira 
ser desativada. Empregou-se numa outra pedreira, na área dos Borges, onde 
trabalhou por 11 anos. Lá, trabalhou fazendo a ronda noturna, fazenda faxina, 
entre outros serviços. Por algum tempo ainda trabalhou “tirando chapa de 
pulmão” no centro, até que “encostou”, há aproximadamente 20 anos, por 
problemas pulmonares decorrentes do tempo em que trabalhou em pedreiras. 
Depois de aposentado, ainda trabalhou como servente de pedreiro em algumas 
obras. Poucos anos depois, por conta de problemas de saúde, parou 
completamente de trabalhar. 
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Casa 70 – Casa da Alessandra 
 
Familia Moradora:  
Alessandra S. de Almeida – 33 anos. 
Elson Fernando dos Santos - 34 anos (marido de Alessandra) 
Brendo Ferreira Soares - 11 anos (filho de Alessandra com Romildo, ex-
cônjuge de Alessandra) 
 

Descrição do lugar: 
A casa de Alessandra está anexada à casa do padrasto, José Emílio. Possui 
três cômodos de alvenaria, sem acabamento nas paredes e chão. A casa era 
da mãe e do padrasto, anteriormente. Após a morte da companheira, e logo 
que Alessandra se casou, o Sr. José Emílio, que é chamado de pai, cedeu a 
cozinha da casa para que ela morasse com o filho e o marido. Aos poucos ela 
aumentou mais dois cômodos, construiu um quarto, transformou a cozinha em 
sala e reconstruiu o banheiro que caíra há algum tempo. A mobília é simples, 
possui televisão, telefone, computador com acesso à internet, som e outros 
bens duráveis. Em frente à porta de entrada da casa ela cultiva um jardim feito 
de pneus que comportam a terra para o plantio das rosas e algumas plantas 
medicinais. O corredor onde está o jardim é cimentado e possui um portão de 
madeira e tela de arame. 
 
Formação da família: 
A família de Alessandra é formada por ela, seu filho Brendo, fruto da união 
anterior de Alessandra com Romildo, e Elson, o atual marido, com o qual ela se 
casou em 2004, após reencontrá-lo dois anos depois de ter deixado a fábrica 
de sapatos onde o conheceu, em 2002. Alessandra conta que tem duas 
famílias. Uma que “a pôs no mundo” e uma que a criou. Ela conta que uma 
senhora a levou para brincar com outras crianças de sua casa e desde esse 
dia não voltou mais para a casa da mãe e do padrasto. Ela fora adotada pela 
senhora e, logo depois que foi morar na casa dessa família, o irmão Fabiano, 
após visitá-la no bairro Guarani, acabou ficando e também foi adotado. 
Alessandra passou a freqüentar a comunidade aos 15 anos de idade, mas 
continuou morando com a família que a adotou. Aos 16 anos foi morar com 
Romildo, o namorado. Aos 18 anos, em 1995, ela engravidou e continuou 
morando com o companheiro até ter o filho. Aos 19 anos, assim que o filho 
nasceu, ela retornou para Mangueiras e ficou morando com o filho e marido na 
casa que o padrasto e a mãe cederam. Aos 21 anos ela morou no Conjunto 
Ribeiro de Abreu por um ano e meio, e nesse intervalo de tempo se separou e 
continuou a trabalhar para se sustentar. Aos 22 anos ela morou no bairro 
Providência, local mais próximo do seu trabalho e conveniente para o filho, já 
que havia uma creche na qual ele era cuidado enquanto ela trabalhava. Morou 
no bairro durante um ano e logo após retornou com o filho para Mangueiras, 
uma vez que não tinha condições financeiras para manter-se na casa que 
alugou e, ainda, custear as despesas de água, luz, alimentação e transporte. 
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Atualmente, ela reside em Mangueiras na casa com o filho e o atual marido, 
Elson. 

 
História Laboral 
Seu primeiro emprego foi como empregada doméstica aos 16 anos de idade. 
Após o primeiro emprego em casa de família, ela conseguiu outros da mesma 
natureza, mas não se lembra das experiências com clareza. Os empregos com 
carteira assinada ela os enumera de 1999 até o ano corrente, 2008. O primeiro 
emprego, de 1999 até o ano 2000, foi na empresa Adservis, prestadora de 
serviços relacionados com conservação, limpeza e outros serviços gerais. O 
segundo emprego foi em 2002, em uma fábrica de sapatos, onde conheceu o 
atual marido; o terceiro e atual emprego de Alessandra é no posto de saúde da 
região, como agente comunitária. 
 
Casa 90 – Casa do Zinho 
 
Família Moradora: 
Luciano José dos Santos - 31 anos. 
Alice Marcelina – 39 anos. 
 
Descrição do lugar: 
A casa de Luciano está colada à casa de seu irmão Eduardo, a 
aproximadamente dez metros acima da praça central das casas de cima. É 
uma casa de alvenaria composta por três cômodos: quarto, sala que serve de 
cozinha e banheiro, além uma varanda externa parcialmente coberta. Apenas o 
quarto está rebocado. Ao lado da varanda, um pequeno galinheiro de bambu e 
telha de amianto. O barranco serve de parede do galinheiro. De maneira 
engenhosa, Luciano cavou buracos nestas paredes para que neles suas 
galinhas pudessem chocar os ovos.       
 
 
Formação da família: 
Luciano é o filho caçula de José Emílio e Isabel. Nasceu na comunidade e teve 
seu primeiro filho aos dezesseis anos de idade. O nome de sua primeira 
mulher, com quem teve mais dois filhos, é Maria Aparecida. Durante os oito 
anos em que estiveram juntos, Luciano e Maria moraram inicialmente na 
comunidade, depois no bairro Guarani e, finalmente, no bairro Jaqueline. 
Desentendeu-se com a mulher e retornou a Mangueiras, quando conheceu no 
bairro Areia branca sua atual esposa. Luciano vive com Alice em Mangueiras 
há aproximadamente sete anos. O casal não tem filhos.          
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História Laboral: 
Luciano começou a trabalhar acompanhando o pai e os irmãos nos serviços 
prestados às fazendas das redondezas. Pouco após o nascimento do primeiro 
filho, começou a trabalhar “fichado” num depósito de construção. Depois de 
aproximadamente seis anos, Luciano largou o emprego e passou fazer alguns 
“bicos” para manter a família. Desde então, Luciano não tem mais emprego 
fixo. Vive de seus bicos, capinando e roçando lotes dos bairros vizinhos, 
trabalhando como servente de pedreiro para os amigos do bairro novo Lajedo, 
entre outras atividades que aparecem. Sua esposa trabalha como babá numa 
casa do bairro Ribeiro de Abreu. Luciano aprecia muito as suas criações: três 
cachorros e algumas galinhas. Apesar das brigas familiares, atualmente sente-
se feliz em morar em Mangueiras e vive para sustentar a casa e seus bichos.          
 
 
Casa 100 – Casa do Lalado 
 
Família moradora: 
Eduardo do Santos – 38 anos 
 
Descrição do lugar: 
Casa anexa à de Luciano, possui apenas dois cômodos e um banheiro. Um 
dos cômodos serve de quarto e o outro é usado como sala e cozinha. A casa 
fica de frente para um pequeno pátio, no qual Eduardo (Lalado) instalou, 
recentemente, um moinho para picar capim para os cavalos da família.  
 
Formação da Família: 
Segundo filho de José Emílio, Eduardo (Lalado) sempre teve um vínculo forte 
com as atividades rurais da região. Quando criança, sua mãe o colocou para 
estudar na escola próxima à MG-20, mas Lalado escapava para um pequeno 
curral ao lado e passava o dia em atividades de fazenda, motivo pelo qual tem, 
até hoje, dificuldades em ler e escrever. Mais tarde, trabalhou em algumas 
fazendas da região perto do jardim Vitória, acompanhando gado. Ajudou, 
também, em pequenos sítios da região e transportando leite para o Sanatório 
Hugo Werneck. Desde cedo contribuía para o sustento da família. Plantava 
banana, milho e mandioca para os irmãos. Com o dinheiro do trabalho, seu e 
de seu pai, acompanhava as irmãs ao centro de Belo Horizonte para trazer o 
saco carregado das compras (macarrão e lingüiça, basicamente). Com 18 anos 
casou-se com a mãe dos seus filhos, cujo pai trabalhava para a família 
Werneck e morava na casa de José Brasil, nas terras de Pedro, irmão de Maria 
Bárbara. Depois de casado, foi morar em Santa Luzia em casa alugada. Em 
1987, nasceu a primeira filha, Isabela, em Santa Luzia. Em 1990, voltou para o 
quilombo, para a casa onde hoje mora Isabela. A esposa, Suely, não se 
acostumou com as carências do lugar. Saíram novamente e foram morar no 
bairro Aarão Reis, por 3 anos, em casa alugada.  Lá nasceu a segunda filha. 
Depois, começaram a ter problemas com a vizinhança e voltaram para 
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Mangueiras. Novamente Suely não se acertou. Voltaram para o Aarão Reis, em 
um prédio no qual eram zeladores. Nessa época Suely levou os três filhos para 
uma invasão no bairro Nazaré, sem avisar Eduardo – tendo ficado até 1999 na 
ocupação.  Mudou-se, em 1999, de volta para Mangueiras, lá morando até 
falecer, em 2002. Nos últimos 4 anos antes de seu falecimento, já estavam 
vivendo separados, embora todos no quilombo. 
 
História Laboral: 
Eduardo começou a trabalhar aos 10 anos, em uma lenheira que funcionava no 
terreno de Samuel Werneck.52 Era negócio arrendado dos Werneck por um 
amigo de José Emilio, de Pinhões. A lenheira precisava de picador de lenha e 
tropeiro. Eduardo fazia as duas coisas. Fazia comida e levava para o pai. 
Aprendeu a tropeirar com o pai, a fazer a carga na mula. Quando viu que 
estava bom, o pai passou dois burros para a responsabilidade dele. Mais 
adiante, o pai passou a trabalhar na extração de areia e Eduardo o 
acompanhou. Aprendeu a bater pá (carregar areia no caminhão). Com 12 anos 
era ajudante de caminhão. Ainda nessa época tomava conta de sítios da 
região. Voltou a trabalhar com lenheira no município de Jaboticatubas, com o 
pai. Lá comandava uma mula e um burro e ainda ajudava o pai a carregar o 
seu burro. Aos 13 anos passou a trabalhar como carregador de caminhão em 
depósitos de construção em vários lugares da cidade, sendo que atualmente 
trabalha em um localizado no bairro Guarani. Desde cedo, seu pai o 
incentivava a trabalhar registrado para ter direito a aposentadoria.  O depósito 
em que trabalha hoje é o 15º serviço fichado. Trabalhou, ainda, por dois anos 
na indústria de cerâmica Celite, em Santa Luzia, passou por uma 
transportadora e outras pequenas firmas, trabalhou na Interpa e como 
segurança particular na região do bairro Cidade Jardim, zona sul de Belo 
Horizonte. 
 
Casa 110 – Casa da Bete 
 
Família Moradora: 
Elizabete dos Santos – 35 anos 
Silton Gomes dos Santos – 37 anos (marido de Elizabete)  
Camila Cristina dos Santos – 8 anos (filha)  
Welbert Gomes dos Santos – 5 anos (filho)  
Carolina Elisabete Gomes dos Santos – 4 anos (filha)  
Jéssica Mariana Gomes dos Santos – 1 ano (filha)  
 
Descrição do lugar: 
A casa está situada na parte superior da área, acima da casa de José Emílio, 
pai de Elizabeth. A casa de 5 cômodos não está finalizada, parte dela está 

                                                 
52 Lenheira: atividade econômica que consiste na retirada e venda de lenha. Os donos da 
lenheira fornecem os animais e utensílios e contratam o serviço de tropeiros e picadores. 
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rebocada e parte com tijolos a vista. São 2 quartos, 1 sala, 1 cozinha, 1 
banheiro e uma varanda. Elizabeth disse que a sala também é utilizada como 
quarto, já que são seis pessoas a serem acomodadas. A casa tem, também,  
um fogão à lenha. A construção da casa foi realizada nas imediações da casa 
de José Emílio, local onde Elizabeth sempre brincava quando criança. A casa é 
lugar de referência e tradição, uma vez que Elizabeth vive desde o nascimento 
no local. 
 
Formação da família: 
Elizabeth é bisneta de Maria Bárbara, filha de José Emílio. Morou em casas de 
famílias vizinhas e em um sítio em Pará de Minas. Sua família é formada por 
Camila, filha de Elizabeth com outro homem, Welbert, Carolina e Jéssica, filhos 
de Elizabeth e Silton. Este último mora com ela desde 1994 e a conhece desde 
a adolescência.  
 
História Laboral: 
Sua atividade principal é a de trabalhar em casas de famílias. Desde os 8 anos 
morava em casas de pessoas próximas da comunidade, realizando pequenos 
serviços domésticos em troca de “alimentação, moradia e material necessário 
ao estudo”. A partir dos 14 anos começou a trabalhar como “empregada 
doméstica”, trabalhou também como caseira em um sítio na cidade de Pará de 
Minas – MG. Voltando a Mangueiras, continuou trabalhando em casas de 
famílias e atualmente está desempregada. Silton, o marido, trabalha como 
carroceiro e Camila, a filha mais velha, atualmente está desempregada, mas 
trabalhava em uma mercearia como balconista. 
 
Casa 120 - Casa da Isabela 
 
Família Moradora: 
 
Isabela Marisa Gomes dos Santos de Oliveira – 20 anos 
Márcio Gonçalves de Oliveira – 22 anos (marido de Isabela) 
 
Descrição do lugar: 
Isabela mora com seu marido Márcio em uma das casas localizadas na parte 
mais alta da comunidade. A casa foi construída pelo pai, Lalado, quando se 
casou e foi morar na comunidade. O pai construiu outra casa para morar 
sozinho e cedeu a casa antiga para as duas filhas, mas Isabela ocupa todo o 
imóvel com o marido, sendo que sua irmã mora com amigas no bairro Ribeiro 
de Abreu. Na casa funciona a mercearia que montou para gerar renda na 
comunidade. Isabela pretende estruturar um negócio na comunidade e, dessa 
maneira, fazer com que o dinheiro dos moradores não vá para fora, gasto em 
outros estabelecimentos. Segundo ela, a montagem da mercearia tem o intuito 
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de, além de gerar renda própria, contribuir para a economia local, vendendo 
produtos a preços compatíveis com os estabelecimentos da região.  
 
Formação da família 
Isabela é filha de Eduardo dos Santos (Lalado) e neta de José Emílio dos 
Santos. Isabela nasceu em Santa Luiza em 25 de abril de 1988. Antes de 
nascer, seu pai morava em Mangueiras. Quando resolveu juntar-se com sua 
mãe, José Emílio, pai de Eduardo, posicionou-se contra o casal, o que os levou 
a mudarem para Santa Luzia. Quando Isabela nasceu, sua mãe já possuía um 
filho de outro relacionamento. A família residiu em Santa Luzia até que Isabela 
tivesse cerca de 4 anos. Porém, quando Isabela tinha uns dois anos, ela e seus 
pais viveram em um acampamento em uma igreja em Belo Horizonte, junto 
com outras pessoas de Mangueiras, por cerca de 1 ano e meio. Com 4 anos , 
Isabela  retornou a Mangueiras com seus pais.  Já ali, eles tiveram outra filha, 
Ariane. Aos 14 anos, Isabela foi ao Forró com sua mãe e conheceu Márcio. Ele 
a convidou para dançar, mas ela não aceitou e pouco tempo depois começou a 
namorar outro rapaz que conhecera no mesmo dia, a contragosto de seu pai.  
Após um mês, rompeu com o namorado e voltou a freqüentar o forró, onde 
reencontrou Márcio. Ele tinha 17 anos na época. Começaram a se encontrar 
regularmente até oficializarem o namoro, mas novamente seu pai foi contra. 
Dois anos depois, quando sua mãe faleceu, Isabela e seus irmãos convidaram 
Márcio para morar com eles. Ele aceitou e arrumou um emprego. No dia 30 de 
outubro de 2007 eles casaram no civil, pois não tinham condições financeiras 
para casarem na Igreja.  Isabela conta que as pessoas achavam Márcio novo, 
irresponsável, mas ele acabou surpreendendo a todos da família ao sustentar a 
casa e assumir o relacionamento casando com Isabela. Dos moradores da 
parte de cima da comunidade, eles são os únicos casados. Seu pai, que era 
contra o relacionamento, hoje adora o genro.  
 
História Laboral: 
O percurso de escolarização e trabalho de Isabela se diferencia em alguns 
aspectos do restante das mulheres de Mangueiras. Estudou em escola pública, 
mudando de escolas devido às mudanças da família à procura de uma moradia 
com acesso a mais transporte, comércio e emprego, diferente do acesso e das 
restrições que circundam Mangueiras, em sua opinião e na da grande maioria 
da comunidade. Ela começou a trabalhar como autônoma, vendendo produtos 
de catálogo, como lingerie, entre outros produtos. Depois, conseguiu emprego 
em uma loja de ornamentação de casamento, no bairro Renascença, onde 
trabalha atualmente.  Lembra-se que várias famílias se ofereceram para cuidar 
dela enquanto crescia, ajudando-a a estudar, e, em troca, ela ajudaria nos 
trabalhos domésticos em casa. Seu pai falava que ela não estudou para 
trabalhar em casa de família, que deveria se esforçar para arrumar algo 
melhor, não por ser desonroso, mas sim porque se trata de um trabalho que 
não têm direitos e garantias. O pai sempre a ajudou.  Depois que sua mãe 
morreu, ela tinha muita responsabilidade de cuidar dos irmãos, mesmo sendo a 
filha do meio. Em 2007, cada um dos irmãos escolheu um caminho para seguir; 
o irmão foi morar em outra casa na comunidade e a irmã foi morar no bairro 
Ribeiro de Abreu com algumas amigas. Atualmente, Isabela está montando 
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novamente a sua mercearia, pois saiu do emprego devido às más condições de 
trabalho e violação dos seus direitos. Está pensando em um nome para a 
mercearia. Ela afirma que manter o negócio é melhor do que trabalhar em más 
condições para terceiros. 

 
Casa 130 – Casa da Cristina 
 
Família Moradora: 
Isabel Cristina dos Santos – 33 anos 
Jonathan Willian Santos da Cruz – 14 anos. 
Matheus Wagner dos Santos – 11 anos. 
 
Descrição do lugar: 
A casa de Isabel Cristina tem uma história que reúne luta e perseverança. Ela 
mesma a construiu, durante 6 anos, com a ajuda de amigos e parentes, 
principalmente de Dona Maria, Dalva e do pastor da sua igreja. São três 
cômodos: um quarto onde dorme toda a família, um banheiro e uma cozinha. 
As paredes são de alvenaria, sem reboque e a cobertura de amianto. Possui 
energia elétrica, água encanada, televisão, geladeira e fogão. Cristina, como é 
mais conhecida na comunidade, construiu sua moradia perto de um barranco, 
exposta a situações de risco de inundação e danos, uma vez que, quando 
chove, a terra do barranco entra toda na casa. Ela relatou ter sempre morado 
com o pai e, depois que construiu sua família, sem ter a sua casa própria, 
morou em uma barraca de lona e madeira e em casas de conhecidos da 
região. Após muita luta e ajuda conseguiu erguer sua moradia, há mais ou 
menos 2 anos, para a qual mudou-se dia 23 de dezembro de 2006. 
 
Formação da Família:  
Isabel Cristina não é casada. Seus dois filhos são frutos de dois 
relacionamentos. Ela conheceu o pai de Jonathan em uma danceteria e o pai 
de Matheus na comunidade Mangueiras. Atualmente reside junto aos dois 
filhos na casa que construiu na comunidade. 
 
História Laboral: 
A realidade comum de meninas negras e pobres que trabalham e ou moram 
em casas de “madrinhas” – de mulheres que se oferecem às famílias pobres 
para cuidar de meninas, geralmente as mais velhas, as quais, em troca, 
ajudam em casa – se repete em Mangueiras com grande freqüência. A 
trajetória de trabalho e, conseqüentemente, de moradia de Cristina iniciou-se 
aos 12 anos de idade. Seu primeiro trabalho foi como empregada doméstica no 
bairro Boa Vista, Belo Horizonte, região Leste da capital, onde morou enquanto 
trabalhava. Enquanto trabalhou para a família, durante um ano freqüentou a 
escola e concluiu a antiga 4ª série do ensino fundamental. Aos finais de 
semana freqüentava a comunidade na qual cresceu. Após um ano de trabalho 
e estudos retornou para Mangueiras e, logo em seguida, começou a trabalhar 
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no bairro Bonfim; assim que recomeçou a trabalhar, iniciou os estudos que 
duraram 1 ano. Cristina trabalhou no bairro Bonfim dos 13 até os 16 anos. 
Depois que saiu do trabalho na casa de família situada no bairro Bonfim, 
retornou para Mangueiras. Em pouco tempo, começou a trabalhar no bairro 
Santa Efigênia, também em casa de família, onde permaneceu durante um 
ano, com 17 anos de idade. Aos 18 anos engravidou do seu primeiro filho, 
Jonathan William. Permaneceu em Mangueiras até ganhar o filho; enquanto 
gestava, trabalhou durante 9 meses em uma casa de família no bairro Caiçara. 
Após seu filho completar 1 ano de idade, Cristina, então com 20 anos, voltou a 
trabalhar, no ano de 1995, no bairro Areia Branca durante 1 ano e 7 meses. 
Aos 22 anos conseguiu emprego como faxineira em uma livraria e trabalhou lá 
durante 2 anos. No intervalo entre 22 e 23 anos engravidou do segundo filho, 
Matheus Wagner. Aos 24 anos ficou enferma, pois, Mangueiras é uma área de 
foco da Leishmaniose53 devido à mata onde habita o mosquito transmissor. 
Com esta doença, teve que sair do emprego, no bairro Santa Efigênia, para 
fazer um tratamento que durou 2 anos. Aos 26 anos, após o seu 
restabelecimento, trabalhou como empregada doméstica, em 1999, no bairro 
Cachoeirinha, durante 1 ano. Depois, trabalhou somente em uma casa e 
depois continuou prestando serviços de faxina nas casas de sua clientela, que 
a indicavam para outras. Atualmente, aos 33 anos, ela continua prestando 
esses serviços e está procurando uma fonte de renda que lhe permita trabalhar 
sem sair da comunidade. Ela gostaria de trabalhar com reciclagem de materiais 
como, por exemplo, garrafas pet, que podem ser transformadas em vassouras. 
 
Casa 140 - Casa do Alexandre 
 
Família Moradora: 
Alexandre Soares de Almeida - 35 anos. 
 
Descrição do lugar: 
É uma das últimas casas subindo o morro. Tem como vizinhos Helena Quirino 
dos Santos (Lena), que mora na casa de trás, e Isabel Cristina dos Santos, sua 
irmã de criação, que mora na casa ao lado. A casa constitui-se atualmente de 
apenas um cômodo, simultaneamente quarto e cozinha. Há, ainda, um 
banheiro, destacado da casa, que está sendo construído. A casa possui 
alicerces onde Alexandre pretende construir o restante de sua casa (sala e 
cozinha). Ao lado da casa há um cercado onde ele cria algumas galinhas. 
  
 
 

                                                 
53 É uma zoonose que afeta cães, gatos, animais silvestres e o homem, causada por um 
protozoário, a Leishmania braziliensis, transmitida pela picada das fêmeas de mosquitos do 
gênero Lutzomya, conhecido como "birigüi" e "mosquito-palha". Causa lesões cutâneas, entre 
outras conseqüências. 
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Formação da família: 
Alexandre é enteado de José Emilio dos Santos, neto de Maria Bárbara. Ele é 
filho de Maria Soares de Almeida, a segunda mulher deste último. Alexandre foi 
morar na comunidade por volta dos 6 anos quando sua mãe, por intermédio de 
sua amiga Lourdes (neta de Maria Bárbara de Azevedo), passou a alugar um 
cômodo na casa de dona Wanda (casa 20). Posteriormente, sua mãe foi morar 
com parentes no bairro Nova Vista. Mais à frente sua mãe teve uma relação 
com José Emílio, para a casa do qual se mudou com Alexandre. Aos 22 anos, 
Alexandre teve uma filha que mora hoje com a mãe. Também teve um filho, 
com outra namorada, que mora no bairro Jaqueline. Chegou a morar alguns 
anos com uma namorada no bairro Serrano, e "nas casas populares" do 
conjunto Ribeiro de Abreu. Todas estas idas foram seguidas por retornos à 
comunidade, onde já possuía sua atual casa.  
 
História Laboral: 
Alexandre, quando mais novo, ajudava seu José Emilio e seu filho, Eduardo, 
em lenheiras; a ultima em que trabalharam foi numa fazenda em Taquaraçu. 
Quando Jose Emilio saiu dessa fazenda, Alexandre e Eduardo começaram a 
tirar areia da beira do Ribeirão do Isidora. Trabalhou na Feira dos Produtores 
da Cristiano Machado, onde, primeiramente, tomou conta de carros e, depois, 
foi carregador. Voltou a tirar areia até a idade de 22 anos, quando começou a 
trabalhar em um hotel. Primeiro na copa, depois passou a ajudante de cozinha. 
Trabalhou também com seu irmão de criação, José Geraldo, fazendo 
montagem de som em trios elétricos e festas. Sua atividade profissional 
principal tem sido o trabalho em restaurantes e alguns "bicos" como garçom em 
festas.  
 
Casa 150 – Casa da Lena 
 
Família Moradora: 
Helena Quirino dos Santos – 52 anos. 
 
Descrição do lugar: 
Helena mora sozinha em uma das casas localizadas na parte mais alta da 
comunidade. A casa possui 3 cômodos: uma cozinha, um quarto e um 
banheiro, além de uma área externa coberta, onde se encontra um fogão à 
lenha. Tem ainda uma pequena horta, bem cuidada.   
 
Formação da Família: 
Helena (Lena) foi casada com José Carlos dos Santos (Zé Pequeno), que era 
filho de criação de José Emílio dos Santos e, assim, bisneto de Maria Bárbara 
de Azevedo. Helena nasceu em Guanhães (BA). Na juventude, foi para a 
cidade de Governador Valadares, junto com sua mãe, trabalhar em uma 
fazenda, onde ficou quase 10 anos. Quando voltou para Belo Horizonte, 



 88

conheceu José Carlos dos Santos com quem se casou em 1989. Viveram em 
Guanhães, Belo Horizonte e Governador Valadares. Quando a mãe de José 
Carlos faleceu, eles voltaram novamente para Belo Horizonte. Ela veio para 
Mangueiras, com o marido há 22 anos. Ele veio a falecer em 2005. 
 
História Laboral 
Helena trabalhou por cerca de dez anos em uma fazenda em Governador 
Valadares. Começou trabalhando como cozinheira, mas fazia de tudo. Em Belo 
Horizonte, trabalhou quase um ano em uma casa de família; depois, passou a 
executar serviços de capina, que é sua atividade atual. Ela faz esses serviços 
para várias pessoas da comunidade. 
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4. A vida em comunidade 

 
 
 
Um estilo de vida “Rurbano” 
 
O cotidiano de trabalho mangueirense é caracterizado por uma fusão de 
atividades rurais e urbanas. A maior parte dos moradores atua como 
trabalhador informal na cidade, algumas mulheres trabalham em casas de 
família, outras em empreendimentos de pequeno porte como padarias e “casas 
de ração”. Os homens trabalham, em sua maioria, na construção civil e no 
transporte de materiais em carroças. Uma pequena parte dos moradores 
trabalha com carteira assinada, na função de enfermeiro(a), cozinheiro(a), 
cobrador(a) de ônibus e funcionário(a) do posto de saúde. 
Na comunidade, opera uma clara distinção entre os moradores “de baixo” 
(descendentes de Cassiano José Maria) e os “de cima” (descendentes de José 
Maria dos Santos). Esta divisão se traduz, entre outros aspectos, em uma 
clivagem econômica e instrucional: os “de baixo”, geralmente, possuem um 
maior grau de instrução, embora no caso das crianças não haja tal divisão, 
uma vez que todas, tanto as “de cima” quanto as “de baixo”, estão devidamente 
matriculadas em escolas da região. As casas de baixo também são mais 
espaçosas e possuem uma infra-estrutura melhor, principalmente a de Dona 
Wanda, que se destaca pelo tamanho e pelo acabamento. 
Os moradores “de cima” possuem escolarização básica, sendo poucos os que 
lêem fluentemente. Suas casas também são mais simples e menores que as 
de baixo, o que gera um aparente sentimento de divisão entre esses dois 
grupos. 
É importante salientar que, apesar dessas diferenças, todos têm um sentimento 
de pertença à comunidade como um todo. Quando há uma festa na 
comunidade, seja de aniversário ou de alguma outra comemoração, como a 
queima do Judas na véspera da páscoa, na maioria das vezes, todos 
comparecem; os “de baixo” sobem e os “de cima” descem para compartilhar 
alimentos, conversar sobre fatos do dia-a-dia ou relembrar as narrativas locais. 
Aparentemente, as crianças também ficam de fora desta divisão (cima-baixo), 
todos se consideram primos, não importando o grau de parentesco. Brincam 
freqüentemente de bolinha de gude, futebol, jogo de baralho, realizando estas 
atividades tanto na parte de cima da comunidade quanto na de baixo.     
Além de trabalharem informalmente e, em poucos casos, formalmente na 
sociedade envolvente, os mangueirenses cultivam práticas agrícolas e de 
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criação de animais que perduram desde quando a matriarca Maria Bárbara de 
Azevedo morava no território. 
Nesta forma de trabalho, a distinção entre “os de cima” e “os de baixo” também 
aparece, pois os moradores “de cima” fazem uso do território de uma maneira 
mais voltada para o aspecto rural da comunidade. É na parte de cima que se 
observa uma maior variedade de plantas cultivadas e a criação de cavalos e 
mulas.     
José Emílio, o mais velho da comunidade e morador da parte de cima, possui 
um amplo conhecimento das plantas locais e de suas propriedades nutricionais 
e medicinais. Ao redor de sua casa encontram-se bananeiras, mangueiras e 
uma horta. No entanto, ele não se limita às proximidades do lar, apesar de não 
poder se afastar muito de casa por problemas de saúde; ele sabe onde se 
encontram as principais plantas indicadas para combater os diferentes males 
que surgem no cotidiano da comunidade. Por exemplo, quando o cavalo de seu 
filho Lalado machucou o pé, ele rapidamente indicou onde este encontraria o 
“barbatimão”, excelente cicatrizante. Outra vez, um amigo queixava-se de dor 
de dente, quando Zé Emílio recomendou a aplicação do Leite-de-Moreira. O 
uso de conhecimento tradicional em benefício da saúde, por meio do uso de 
ervas e plantas locais, está sendo sistematizado para a elaboração de um 
“Catálogo de Plantas Medicinais de Mangueiras”. 
Lena (moradora “de cima”) é uma das que mais se dedica ao trabalho com a 
terra. Além de trabalhar capinando para moradores da sociedade envolvente, 
ela cultiva em seu quintal uma ampla diversidade de frutas, legumes e 
hortaliças: mamão, feijão miúdo, feijão andu, orégano, melancia, chuchu, 
abacate, banana-caturrão, banana-maçã, banana-sucarema, banana-pão, pé-
de-corante (urucum), maracujá, quiabo liso, quiabo todo-ano, quiabo dedo-de-
moça, acerola, limão, abóbora, cana-carretel. Faz parte da técnica de plantio 
de Lena a crença de não se poder chupar a semente que se pretende plantar, 
tendo-se que cortar o fruto e separar a semente com uma faca.   
Lena também é uma excelente conhecedora da mata adjacente à comunidade; 
ela relata que percorria toda a mata para procurar lenha e que já morou por 
dois anos em uma barraca de lona que ficava bem às margens do córrego 
Lajinha. Nessa época, ela já plantava muito, o que indica que o uso que faz do 
território é, principalmente, voltado para sua sobrevivência no mesmo.    
Outro fato que marca a parte de cima como uma área caracteristicamente mais 
rural é o uso do fogão à lenha. Praticamente todos os moradores da 
comunidade possuem tanto o fogão a gás quanto o à lenha; no entanto, os “de 
baixo” fazem pouco uso do fogão à lenha, enquanto os “de cima” usam o gás e 
a lenha na mesma proporção. 
A criação de galinhas também está presente em toda a comunidade. Na parte 
de cima, no entanto, existem galinheiros mais bem estruturados. Alexandre, por 
exemplo, conserva uma técnica de criação que consiste na construção do 
galinheiro no barranco, onde cava buracos que servem como ninhos.  
Outra característica do quilombo de Mangueiras, comum a muitas 
comunidades rurais e quilombolas, é a criação e o trabalho com mulas. 
Eduardo (Lalado), filho de José Emílio, tem uma criação de cavalos e mulas no 
local mais alta da comunidade; também tem planos de criar, futuramente, 
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vacas no mesmo local. Ele também participa das cavalgadas que acontecem 
na região de Santa Luzia, levando consigo alguns jovens da comunidade. 
A pesquisa etnográfica indicou que, de fato, os moradores mangueirenses têm 
um cotidiano de trabalho bastante intenso, uma vez que, na maioria das vezes, 
além dos variados trabalhos que realizam na sociedade envolvente, também 
efetuam tarefas relacionadas à terra, que demandam muito tempo e dedicação.          
 
Religião 
 
A comunidade apresenta diversidade de crenças religiosas. É possível 
identificar ao menos quatro tipos de manifestação dessas religiosidades. Em 
primeiro lugar, há uma religiosidade católica forte, que é, na maioria das vezes, 
quando perguntados, a religião declarada dos mangueirenses; muitos deles 
afirmam rezar o terço e acompanhar programas de rádio católicos, por 
exemplo. Mesmo assim, poucas pessoas freqüentam a missa regularmente.  
Em segundo lugar, há uma religiosidade evangélica em clara expansão, 
principalmente por conta da Igreja Mundial da Justiça de Deus, cuja sede e 
maior centro se encontram num bairro próximo, as Casas Populares. Quatro 
membros da comunidade se dizem ativamente envolvidos com essa igreja, 
sendo que duas mulheres são obreiras54 e, assim, ocupam a maior parte do 
tempo com atividades relacionadas a esta Igreja. Uma delas atribui a 
construção da casa em que mora principalmente ao pastor da referida Igreja.  
Em terceiro lugar, alguns membros da comunidade já tiveram uma participação 
significativa na chamada Associação da Ciência Cristã, cujo único centro, 
fundado em 1925, fica em Belo Horizonte. Esta associação segue a doutrina do 
Racionalismo Cristão, mas não é diretamente filiado a ele, sendo assim 
independente em suas ações. O Racionalismo Cristão foi fundado em Santos, 
São Paulo, em 1910, por Luis José de Matos. Não sabemos as condições de 
sua introdução em Belo Horizonte, nem como a Associação da Ciência Cristã, 
dissidência daquele, foi criada. É certo, entretanto, que, antes de 1930, José 
Maria dos Santos e seu irmão Cassiano José Maria já freqüentavam esta casa 
religiosa, visto que Cassianinho, filho deste último e nascido em 1926, não 
chegou a ser batizado por conta da religião do seu pai. Os dois freqüentaram 
essa casa até suas respectivas mortes. Também levavam os filhos aos cultos, 
e alguns continuaram freqüentando a associação na idade adulta, como Ilma, 
filha de Cassiano, hoje residente em São José do Paraopeba, que 
aparentemente era assídua nos cultos até recentemente. Alguns dos netos de 
Cassiano, quando crianças, também foram levados pelo avô, mas não 
seguiram no culto. Não foi possível descobrir, contudo, o que levou Cassiano e 
José Maria a freqüentarem esta casa religiosa.  

                                                 
54 Como acontece na Igreja Universal do Reino de Deus, na Igreja Mundial da Justiça de Deus 
“o obreiro é aquele que (...) trabalha na Igreja voluntariamente e, de uma forma ou de outra, se 
empenha em contribuir para a evangelização e conversão das pessoas ao Senhor Jesus 
Cristo. A esse são dados diversos cargos e funções para que desempenhe a contento a sua 
tarefa.” (Fonte: http://www.igrejauniversal.org.br/obreiros.jsp)  
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Por último, podemos apontar a relevância de religiosidades afro-brasileiras 
para a comunidade de Mangueiras. Isabel, primeira esposa de José Emílio, 
promovia, juntamente com seu irmão, cultos de umbanda no terreiro da casa 
antiga onde moravam, na parte mais alta da comunidade. A maioria dos 
membros da comunidade declara já ter freqüentado esses cultos, inclusive os 
que eram crianças na época; alguns dizem que, inclusive, tocavam atabaque 
nessas ocasiões. Um dos que tocavam atabaque freqüentemente era José 
Carlos, o Zé Pequeno, já falecido. Seu Valter comenta que José Carlos 
desrespeitava o caráter sagrado dos tambores, levando-os a bares: “eu penso 
que ele morreu mais por causa disso: abusou demais, encheu a cara de pinga, 
pegou o atabaque e foi pro boteco, bater samba. Não pode, o trem é sagrado!”. 
Apesar de terem marcado a religiosidade da comunidade, tais práticas 
parecem ter desaparecido. Nos anos 1980, época em que tais atividades eram 
mais intensas, a comunidade chegou a presenciar conflitos entre moradores de 
seus núcleos, quando ainda moravam em Mangueiras descendentes de Pedro 
José de Azevedo. Nos termos de Thomaz Oliveira, freqüentador da 
comunidade há mais de 30 anos: 

“Eu percebia que o problema mais sério, que existia 
principalmente lá em cima, era por causa dos tambores. E 
então batiam os tambores lá em cima, na casa do Seu Zé 
[Emílio]. E o interessante, não sei se porque tinha mais 
vegetação, parecia que vinha na cabeça da gente aqui em 
baixo, o eco. Então começava a bater e o seu Zé Brasil ia a 
loucura: ‘ah seu Thomaz, começou a macumba!’. E na hora 
que o pessoal subia, era um trilho que tinha aqui, não era essa 
estrada não. Aí os tambores batiam, eu começava a ficar até 
arrepiado. Aí eu pensava: seu Zé Brasil vai acabar 
incorporando aqui. Mas ele tinha era ódio.” (Thomaz)  

 
Enquanto soavam os tambores em cima, Maria, esposa de Zé Brasil e filha de 
Pedro José de Azevedo, ligava o rádio na estação Aparecida do Norte, 
transformando o conflito numa insustentável disputa de barulhos. De cima, o 
som do terreiro, de baixo, Zé Brasil, nervoso, pedia para que aqueles que 
estavam em sua casa rezassem.  
Uma outra figura importante, no que concerne às narrativas da comunidade 
sobre a presença de forças sobrenaturais no território, é Derli, que trabalhava 
como benzedor no bairro Ribeiro de Abreu. Sem lugar para morar, foi 
convidado pela família de Cassianinho para alugar um cômodo na casa de 
dona Wanda. Derli foi morar lá com sua mulher, Cleuza. Dona Wanda afirma 
que as visitas a Derli eram freqüentes, principalmente aos finais de semana, 
por pessoas em busca de benzeção e da sua famosa “garrafada”, uma espécie 
de chá que ele fazia com raízes: “isso aqui ficava preto de gente”, ela afirma. 
Ele as atendia debaixo de uma lona montada, onde hoje é a casa de Valter. 
Depois de alguns desentendimentos, Derli foi morar na casa de José Emilio, e 
lá continuou com seus trabalhos. Entretanto, por conta de conflitos internos, 
acabou por deixar definitivamente a comunidade, mas sua ex-mulher e filhas 
continuam morando lá. Segundo José Emílio, Derli era da “linha branca” da 
feitiçaria, e suas consultas custavam em torno de três reais. Não trabalhava 
para homossexuais e drogados, nem realizava feitiços oriundos da “magia 
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negra”. É interessante notar que Derli foi gradativamente perdendo a confiança 
dos membros da comunidade: Dona Wanda e seu filho, Antonio, descrevem 
episódios em que descobriram o charlatanismo de Derli, e, assim, deixaram de 
acreditar em seus poderes mágicos. Alguns, no entanto, afirmam ainda confiar 
em seu poder espiritual. 
Atualmente, apesar de as práticas religiosas não serem mais feitas dentro do 
território, reduzindo focos de eventuais tensões, há um forte interesse de 
membros da comunidade principalmente pela umbanda, e muitos deles já 
freqüentaram ou freqüentam, eventualmente, centros em bairros vizinhos. È 
interessante notar que muitos deles se declaram, meio em tom de brincadeira, 
“catumbeiros”: uma mistura de católicos com macumbeiros. Há ainda uma 
vontade manifesta de alguns membros de construir um centro religioso ali 
dentro. Além disso, a comadre de seu José Emilio, Maria Martinho, moradora 
de Taquaraçu de Minas, é uma benzedeira famosa na região, e benze pessoas 
da comunidade com freqüência. 
 
Educação 
 
Ao entrevistarmos os sujeitos de Mangueiras, percebemos que grande parte 
freqüentou as escolas da região, Humberto de Almeida e Loreto Flores, ambas 
geridas pela Prefeitura de Belo Horizonte.55 
Grande parte da geração adulta que estudou, freqüentou as mesmas escolas 
nas quais estudam seus filhos, sobrinhos e netos. Todos que participaram de 
algum período de escolarização possuem uma trajetória semelhante. Os 
mangueirenses que freqüentaram as duas escolas relatam vivências variadas 
para conseguirem prosseguir com os estudos e, em todas elas, são 
evidenciadas as dificuldades financeiras e a necessidade de ajudar a família na 
subsistência.  
Os pais desses adultos, que hoje compõem a geração dos mais velhos que mal 
se escolarizou, tinham muitas dificuldades de mantê-los na escola, por não 
possuírem o mínimo de condições financeiras para comprar os materiais 
escolares e até mesmo calçados de que necessitavam para freqüentá-la 
adequadamente. Além das dificuldades financeiras que interferiram no acesso 
e permanência na escola, alguns relatam episódios de discriminação lá sofrida, 
onde eram chamados de “coitados”, “vindos do grotão”, “do lugar de 
parideiras”. 
Tiveram um percurso escolar cheio de intervalos advindos das dificuldades 
vividas pela família e interrompiam os estudos quando surgiam problemas 

                                                 
55 As escolas, geridas pela Regional Norte da PBH possuem alguns projetos de inclusão social 
como o “Escola Aberta”, que oferece inúmeras oficinas para Mangueiras e comunidade 
envolvente. Além dos projetos de inclusão, existem processos de formação relacionados à lei 
11.465/08, que torna obrigatório o ensino da história africana e cultura afro-brasileira e indígena 
no currículo da educação básica. A Secretaria Municipal de Educação, através da Regional 
Norte, promove tais processos de formação sobre a implementação da lei e suas diretrizes 
como prioridade política, em parceria com atores ligados ao movimento negro que atuam na 
região. 
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sérios como o desemprego. Eles se sentiam divididos entre a necessidade de 
trabalhar para sustentar a família e o desejo de continuar os estudos. Dos 
adultos, os que estudam relatam participar mais ativamente da escolarização 
dos filhos e sobrinhos. Muitos deles continuam a estudar para contribuir nos 
estudos das gerações mais jovens56. 
 As crianças que nasceram entre 2005 e 2007 ainda não freqüentam creches 
ou escolas. Verificamos que os anos de estudo das gerações mais jovens são 
maiores do que os das gerações mais antigas. A maioria das crianças e jovens 
da comunidade tem idade compatível com a etapa escolar. Essas gerações 
participam em maior número de processos de escolarização e de outros 
processos de formação, como cursos de dança, de artesanato, lutas marciais, 
futebol, entre outros, oferecidos por projetos ligados às escolas e associações 
locais.  
Além dos processos formativos extra-escolares, as crianças e os jovens 
estudantes participam de movimentos culturais coordenados por seu Thomáz, 
parceiro dos mangueirenses e um curso de teatro e musicalização aferecido 
pelo N´zinga Coletivo de Mulheres Negras de Belo Horizonte57, coordenado por 
Benilda Regina Paiva de Brito58. Todos os anos, além de organizarem a “missa 
afro” que acontece na paróquia do bairro Ribeiro de Abreu, os mangueirenses 
participam de um concurso de leitura e apresentações de poesias e reflexões 
acerca da identidade e cultura negras. Esses eventos acontecem no dia 13 de 

                                                 
56 Para maiores informações sobre os processos escolares dos entrevistados, vide as 
entrevistas realizadas durante a pesquisa e a tabela sintética com os dados sócio-econômicos 
e culturais. 
57 O nome do coletivo – Nzinga – advém da história da rainha N´zinga, mulher africana de 
grande força política. Sua personalidade revelava uma mulher carismática, estadista, 
diplomata, enigmática e ligada a poderes cósmicos. Nzinga Ngola Kiluanje, a rainha Ginga, 
nasceu em N´dongo, Angola, África Ocidental e morreu em 1663. Destaca-se como uma 
liderança feminina por ter assumido o trono Ndongo lutado pela libertação de seu povo. 
Comandou uma luta sem quartel contra os portugueses pela independência do seu povo. 

Tinha habilidade, estratégia e diplomacia para estabelecer alianças com outros reinos. É 
símbolo de inspiração para os povos negros a lutarem ainda hoje para estabelecerem-se como 
estados independentes. O coletivo é formado por mulheres negras da capital mineira e região 
metropolitana, a maioria delas atuantes em movimentos sociais, entre eles o movimento negro, 
que reivindica o direito à educação de qualidade e luta contra o racismo e a xenofobia e 
intolerâncias correlatas e o movimento contra a opressão feminina. Ocupam posições de 
lideranças em comunidades, lideranças em movimentos sociais, muitas delas alcançaram 
trajetórias profissionais como empresárias, profissionais liberais, coordenadoras de instituições 
públicas, privadas, todas inspiradas na trajetória da rainha que representa a força feminina da 
mulher negra africana. 
58 Benilda Regina Paiva de Brito, pós-graduada em Psicopedagogia, já ocupou lugares de 
destaque na esfera pública da educação e democratização do país como, por exemplo, 
membro do Conselho Nacional de Combate a discriminação no Ministério da Justiça. Atua 
como grande parceira para promoção das políticas públicas através da sua representação na 
PBH e no coletivo N´zinga. É integrante do N´zinga e secretária de educação da regional norte 
da Prefeitura de Belo Horizonte. Atualmente está coordenando a implantação da escola de EJA 
na comunidade Quilombola de Mangueiras através da Secretaria de Educação da Regional 
Norte, além de coordenar o curso de formação dos jovens através do coletivo N´zinga. 
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maio, dia da Abolição da Escravatura, e dia 20 de novembro, dia da 
Consciência Negra.  
A comunidade se reúne conforme o calendário previamente organizado e 
apresenta suas leituras e pesquisas sobre o tema lançado pelo coordenador 
acerca de algum aspecto da identidade e cultura negras. Em maio de 2008, 
alunos e professores das escolas Humberto de Almeida e Loreto Flores 
participaram ativamente desse encontro em Mangueiras, quando ocorreu a 
inauguração da escola de EJA – Educação de Jovens e Adultos – o Centro 
Educativo Maria Bárbara. 
Alguns jovens que concluíram o ensino médio pensam em conseguir um bom 
trabalho para ajudarem a sustentar a família, e outros, além do trabalho, 
pensam em continuar os estudos, fazendo cursos técnicos ou superiores. 
Devido às dificuldades financeiras e à falta de informações e incentivos para 
acessar as políticas de financiamento dos estudos superiores, muitos adiam 
esses projetos, pois trabalhar é a prioridade. 
A escolarização em Mangueiras traduz parcialmente a situação histórica de 
exclusão pela qual passa a população negra e pobre do país, assim como suas 
conseqüências. É expressivo o número de pessoas letradas que ainda não 
sabem ler e escrever, ou seja, não são alfabeticamente funcionais. Levando em 
consideração que o acesso ao sistema educacional é atualmente entendido 
como um direito universal, várias ações de cunho estatal ou mesmo resultantes 
da mobilização social dos moradores de Mangueiras intentam modificar a 
situação de exclusão e oferecer mais oportunidades educacionais à 
comunidade.  
Além de contar com as duas escolas municipais situadas no bairro Ribeiro de 
Abreu, Mangueiras inicia o próprio processo de educação diferenciada com a 
modalidade educacional voltada para jovens na faixa etária de 15 a 24 anos e 
adultos fora da idade regular de escolarização. O acesso à educação é 
também um instrumento de comunidades tradicionais como Mangueiras. 
 
EJA em Mangueiras 
 
Através da PBH - Secretaria de Educação – representação da Regional Norte – 
a comunidade conseguiu ter acesso à EJA - Educação de Jovens e Adultos no 
próprio território. A Regional fez o projeto junto à comunidade, depois de 
algumas reuniões em que foi discutido como seria o formato da escola. Logo 
que o projeto foi aprovado pelos Mangueirenses, em assembléia, iniciou-se a 
construção da escola onde serão ministradas aulas de EJA. A construção 
iniciou-se em abril de 2008 e a escola foi inaugurada em maio.  
Para que a escola fosse construída, seu Valter, presidente da Associação 
Quilombola de Mangueiras, cedeu parte de sua casa.  A escola possui cerca de 
50 metros quadrados, 15 carteiras, quadro branco, computador, materiais 
didáticos, estantes para a biblioteca e dois banheiros. Na escola serão também 
realizadas as reuniões da associação quilombola, uma vez que esta não possui 
uma sede. 
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A ação dessa liderança de ceder parte de sua casa foi muito importante, já que 
não podem ser feitas construções na área em que a comunidade não detém a 
posse e ou o domínio enquanto não conseguir a titulação da terra. Essa ação 
configura as possibilidades de uso do território em situações emergenciais, 
como é o caso da construção de uma escola para atender as demandas 
educacionais de uma comunidade como Mangueiras que, por ser uma 
população majoritariamente composta por negros, sofreu um processo histórico 
de exclusão social. 

 
Processos educativos anteriores à construção da escola 

 
Três dos integrantes de Mangueiras fizeram um curso de capacitação para 
serem agentes de leitura na comunidade. O curso é oferecido pelo Ministério 
da Agricultura às comunidades tradicionais do país. Ao participar do curso, a 
comunidade ganhou uma biblioteca com mais de cem livros, para fomentar a 
leitura no local através do trabalho dos agentes. Essa biblioteca será 
incorporada à escola, junto aos outros materiais que a Secretaria Municipal de 
Educação disponibilizará para o Centro educacional Maria Bárbara de 
Azevedo, nome dado em homenagem a uma das matriarcas da comunidade.  

 
Funcionamento da escola e da modalidade EJA em uma área quilombola 
 
A comunidade está em negociação com a professora designada, no regime de 
dobra, pela Secretaria de Educação acerca do horário de funcionamento da 
escola. Os sujeitos da comunidade adiantaram para a nossa equipe que 
preferem que seja à tarde, principalmente na época do inverno, visto que a 
área é muito fria devido à presença das nascentes, do córrego, do ribeirão e da 
mata. 
A professora, Maria Edith, se declara negra, atua no movimento docente em 
prol da implementação da lei 11.465/08, que torna obrigatório o ensino da 
história africana e cultura afro-brasileira e indígena; tem mais ou menos 50 
anos de idade e mais de 20 anos de experiência em docência. Atualmente, 
cursa uma pós-graduação em EJA – Educação de Jovens e Adultos no 
CEFET-MG. Já trabalhou no campo e freqüenta eventos do Fórum de EJA em 
Minas Gerais com assiduidade. Além dessas qualificações, ela possui cursos 
de aperfeiçoamento sobre a lei 10.639-03, em um total superior a 180 horas de 
carga-horária, e é contadora de histórias.  
A única exigência que a comunidade fez sobre a escolha da professora foi o 
quesito idade. A comunidade queria uma professora mais velha, que estivesse 
em sintonia com os alunos que fossem freqüentar as aulas. A prefeitura, 
através da Regional Norte – Secretaria de Educação, atendeu a exigência 
prontamente. A professora já fez duas visitas à comunidade para conversar 
com os alunos e ouvir suas expectativas acerca do curso de EJA. Na 
inauguração da escola, ela estava presente e contou muitas histórias com 
performances simples e em sintonia com a linguagem da comunidade. 



 97

 
EJA ao longo da vida 
 
Estruturar o processo educacional na comunidade Mangueiras, através da EJA, 
é um passo importante para a garantia de acesso aos direitos, e a legislação59, 
vem reforçá-lo. O decreto Nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que instituiu a 
Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais, trata no artigo 3º, inciso V, de algumas diretrizes para construção 
da EJA em um território quilombola: 

V - garantir e valorizar as formas tradicionais de educação e fortalecer processos 
dialógicos como contribuição ao desenvolvimento próprio de cada povo e 
comunidade, garantindo a participação e controle social tanto nos processos de 
formação educativos formais quanto nos não-formais;  

Existem outros fatores que interferem no acesso ao processo educacional 
formal de populações tradicionais como a remanescente de quilombos com o 
perfil de Mangueiras, tais como as conseqüências advindas de uma exclusão 
sócio-cultural, racial e de gênero, cultivada por séculos, que permeia a história 
dessas comunidades tradicionais.  
O recorte racial explicita no domínio da Educação um cenário de fragilidade 
estrutural na igualdade de oportunidades entre brancos e negros. As diferenças 
raciais tendem a se perpetuar, caso não sejam empreendidas ações voltadas a 
reverter o atual quadro, no qual as diferenças entre brancos e negros 
impressionam: a média de 7,7 anos de estudo entre os brasileiros brancos se 
contrapõe a 5,8 anos entre os brasileiros negros. É também sob esse foco que 
a modalidade da EJA se insere em uma comunidade negra como a de 
Mangueiras.  
Estatísticas sobre o analfabetismo revelam as situações nas quais se 
encontram crianças, jovens e adultos negros/as. Em 2004, segundo as fontes 
do IBGE, 16% dos negros maiores de 15 anos eram analfabetos; esse índice 
era de apenas 7% para os brancos. Entre as crianças negras de 10 a 14 anos 
de idade, o analfabetismo chega a 5,5%, comparados a 1,8% entre as crianças 
brancas de mesma idade. Apesar disto, entre os mais jovens o fosso racial 
ainda tem menor magnitude que entre os mais velhos: em 2004, 47% dos 
negros com 60 anos ou mais de idade eram analfabetos, enquanto 25% dos 
brancos estavam na mesma situação.  

                                                 
59 Artigo 68 – Das Disposições Transitórias; 
Artigos 215 e 216, seção II - Da Cultura e do art. 3º, inciso IV - Dos Princípios Fundamentais, 
todos da Constituição Federal de 1988; 
decreto nº 4.887/03; 
portaria nº 6, de 1º de março de 2004, da Fundação Palmares; 
convenção 169 da OIT - Organização Internacional do Trabalho de 2004; 
Instrução Normativa nº 20, de setembro de 2005; 
Decreto Nº 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 
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Essas informações reforçam a demanda da comunidade pela educação formal 
e aponta o caminho para que sejam valorizados seus saberes e 
conhecimentos. 

 
Saberes da Comunidade Mangueirense  

 
Em relação às diretrizes da EJA e da Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Indígenas (PNPCT), decreto Nº 6.040 – 
a oralidade deve ser valorizada como forma de saber local. Nosso processo de 
investigação e reconhecimento desse povo buscou atender a essas diretrizes. 
Durante o trabalho de entrevistas com os homens e mulheres da comunidade, 
a equipe do NUQ conseguiu informações expressivas sobre o panorama 
educacional desses sujeitos, suas expectativas, projetos e ações para 
estudarem, além dos seus saberes tradicionais.  
Identificamos seus costumes e mapeamos os dos recursos naturais que 
utilizam para a reprodução e sustentabilidade física, cultural e econômica. 
Alguns dos integrantes da comunidade que detém os saberes relacionados às 
plantas medicinais não sabem ler ou escrever. O trabalho de catalogação das 
plantas utilizadas por eles foi feito com base na oralidade e memória, 
características importantes de populações tradicionais como Mangueiras. O 
conhecimento sobre plantas medicinais e seus usos poderá ser incorporado 
aos processos educativos formais em Mangueiras e região.  
 
 
Saúde 
 
Os moradores fazem uso tanto dos serviços públicos de saúde quanto de 
conhecimentos tradicionais acerca de plantas e remédios fitoterápicos, para o 
que a relação desses com a mata local e com áreas de plantio é fundamental. 
Há um projeto da associação para desenvolver e expandir o uso de ervas 
medicinais na comunidade. A associação fez, ainda, um levantamento 
referente às demandas da comunidade sobre saúde. Dentre estas demandas, 
constavam a melhoria da infra-estrutura para atendimento de crianças, jovens e 
adultos da comunidade, assim como o tratamento das enfermidades mais 
freqüentes. 
Ao sabermos do levantamento feito pela própria comunidade e ao realizarmos 
as entrevistas, identificamos doenças que ocorrem com maior incidência na 
população negra60.  
Entre as doenças relatadas pelos próprios Mangueirenses durante as 
entrevistas, e verificadas no censo que a comunidade está organizando, 

                                                 
60 A incidência destas enfermidades sobre a população negra não deve ser entendida como 
algo racial, no sentido biológico do termo. As doenças destacadas pela OMS – Organização 
Mundial de Saúde - são majoritariamente incidentes na população negra devido a razões 
multifatoriais relacionadas às condições sociais, econômicas e históricas, entre outras. 
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destacamos duas das principais doenças que incidem em adultos e 
adolescentes da comunidade: 
Diabete melito (tipo II) – tipo de diabete que se desenvolve na fase adulta e 
evolui causando danos em todo o organismo, como, por exemplo, problemas 
nos rins e na visão; 
Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) – síndrome de origem multifatorial, 
caracterizada por anormalidades cardiovasculares e metabólicas que podem 
levar à alterações funcionais e ou estruturais de vários órgãos como o coração, 
o cérebro e o rins . 
Outras doenças como transtornos derivados do abuso de substâncias 
psicoativas, como o alcoolismo e a toxicomania, depressão, angústia 
psicológica e insuficiência renal crônica fazem parte do quadro de doenças dos 
sujeitos de Mangueiras, situação que confirma e reforça as estatísticas sobre a 
incidência dessas doenças em populações negras, que possuem fatores de 
risco social e econômico, além de terem as predisposições genéticas e clínicas 
para tais males. Além dessas doenças, verificamos muitos casos de 
Leishmaniose, devido à ocorrência na mata local do mosquito transmissor, 
fêmea, gênero Lutzomya, conhecido como "birigüi" e "mosquito-palha", que 
hospeda o protozoário Leishmania braziliensis. A doença, caracterizada como 
uma zoonose, afeta cães, gatos, animais silvestres e o homem, causando 
lesões cutâneas e outras conseqüências como transtornos psicológicos e 
sociais. Em Mangueiras, ocorreu uma morte devido a essa doença e alguns 
integrantes apresentam as seqüelas físicas, sociais e psicológicas por ela 
causadas. Alguns mangueirenses relatam que perderam o emprego e foram 
discriminados devido às conseqüências da doença, que causa lesões 
cutâneas, afetando a sociabilidade com a comunidade envolvente. Outros 
relatam o trauma sofrido com a perda de um ente querido, o transtorno 
sucedido com a morte, a desestruturação da sustentabilidade e economia 
familiar, e o sofrimento após adquirir a doença.  
Não registramos em Mangueiras nenhum caso de anemia falciforme, 
deficiência da glicose-6-fosfato desidrogenase, tuberculose, câncer e mioma, 
quando entrevistamos os integrantes da comunidade. Tais doenças também 
ocorrem com maior incidência em populações negras. 
Atualmente, a comunidade utiliza os serviços do posto de saúde da região para 
realizar consultas e exames preventivos. Além do posto, as mulheres utilizam o 
hospital Sofia Feldman para realizarem os partos. O hospital foi privatizado, 
restringindo o seu uso pela comunidade somente à maternidade. Durante as 
entrevistas, algumas mulheres revelaram suas insatisfações com a privatização 
do hospital e a restrição dos serviços aos quais anteriormente tinham acesso. 
As mulheres e as crianças da comunidade utilizam o posto de saúde com maior 
freqüência. As mulheres grávidas realizam os exames relacionados com o pré-
natal e as crianças vão junto para serem vacinadas ou fazerem o controle de 
crescimento e desenvolvimento.  
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Durante as entrevistas, também não registramos nenhum caso de mortalidade 
materna61, sendo normalmente grande sua incidência na população de 
mulheres negras. A responsabilidade do grupo de mulheres mangueirenses 
com a saúde é expressiva. Tanto as mulheres mais velhas quanto as jovens 
que são mães freqüentam o posto de saúde e outros locais para cuidarem da 
saúde. 
As mulheres da comunidade possuem uma forte ligação com a área da saúde. 
Revelam grandes preocupações em cuidar de si mesmas e dos filhos, e 
também se envolvem com processos educativos e profissionais relacionados à 
promoção da saúde. Três mulheres da comunidade trabalham na área da 
saúde: uma auxiliar de enfermagem, uma técnica em enfermagem e uma 
agente comunitária de saúde que forma-se em julho de 2008 como técnica em 
radiologia. Frisamos que a comunidade de Mangueiras possui pouco acesso às 
políticas públicas voltadas para a promoção da saúde de populações negras. 
As mulheres envolvidas diretamente com a área da saúde desejam 
implementar políticas públicas através de projetos que objetivam de sanar as 
necessidades atuais de todos, como tratamentos psicológicos, cuidados com a 
infância, formação de agentes de saúde, entre outros, que favoreçam a saúde 
quilombola. 
Além dos estudos formais e do desejo de construírem projetos para 
intervenção na comunidade, essas mulheres revelaram a aprendizagem dos 
saberes relativos ao uso das plantas medicinais disponíveis no território.  
Podemos perceber que há uma apropriação das técnicas e práticas 
provenientes de suas profissões, mas estas não excluem os saberes 
tradicionais aprendidos com os mais velhos da comunidade. Esses saberes 
revelam também o expressivo uso do território e as tradições da comunidade. 
O trabalho de catalogação das plantas medicinais utilizadas pela comunidade 
tem como objetivo identificar a biodiversidade62 existente no território, assim 
como os conhecimentos tradicionais que perpassam as gerações da 
comunidade, mas que atualmente estão fragmentados e isolados, pois as 
gerações mais novas, apesar de terem aprendido com os mais velhos os usos 
de algumas plantas, estão vivendo um processo de hiper-valorização da cultura 
urbana, em detrimento de práticas rurais e tradicionais existentes no território e 
cultivadas pelas gerações mais antigas. 

                                                 
61 A OMS – Organização Mundial de Saúde define morte materna como a “morte de uma 
mulher durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término da gravidez, 
independente da duração ou situação da gravidez, devida a qualquer causa relacionada com 
ou agravada pela gravidez, ou por medidas tomadas em relação a ela, porém não devida a 
causas acidentais ou incidentais. A mortalidade materna ocorre com maior freqüência na 
população de mulheres negras conforme indicação das estatísticas divulgadas pela 
organização. 

 
62 Ver a Constituição Federal, 1988 - artigo 225 e o art. 7º da Convenção sobre a Diversidade 
Biológica - Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - Rio-92. 
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O registro desses saberes tradicionais está também em sintonia com as 
discussões que envolvem a bioprospecção63 realizada em territórios de 
comunidades tradicionais, associando a esta, a exploração dos saberes64 
dessas comunidades por instituições que muitas vezes possuem interesses 
econômicos. Essa exploração é feita com o objetivo de registrar as 
características e os efeitos das substâncias presentes nas plantas, os locais 
onde se encontram essas as plantas e para que tipo de doença cada uma 
delas é utilizada. 
A amostra foi organizada em um fichário que está disponível na comunidade, e 
além do fichário artesanal, uma versão digital foi construída. Para 
concretizarmos o registro desses saberes, realizamos entrevistas específicas 
com alguns integrantes da comunidade de Mangueiras, durante a observação 
participante acerca do cotidiano desses sujeitos. José Emílio, Lena, Dona 
Wanda, Ione, Ivone, Valter, entre outros da comunidade, revelaram alguns dos 
seus saberes sobre o uso de plantas e sobre a medicina praticada na 
comunidade. Revelaram, também, os segredos da cura e do uso de plantas em 
rituais e cultos religiosos. 
As plantas, seus frutos, flores, raízes, cascas, folhas e extratos são utilizados 
com intensidade pela comunidade. Seus usos são mais freqüentes para a cura 
de doenças e males espirituais, associado ao uso alopático, ou seja, uso de 
substâncias processadas quimicamente e transformadas em remédios 
industrializados. 
Existem no território frutas que complementam a dieta alimentar dos 
moradores, e algumas folhagens perfumadas que são utilizadas em rituais 
coletivos e individuais65. A comunidade pratica o extrativismo e o cultivo de 
algumas plantas relacionadas66.  
 
Tradições e história oral 
 
Há muitas histórias dos mangueirenses sobre entidades sobrenaturais e 
espíritos, que marcaram a vida da comunidade e fazem parte do imaginário 
local. 
Uma das histórias mais comuns é sobre uma espécie de “força” na entrada da 
comunidade. Segundo contam, toda pessoa que entra na comunidade pela 

                                                 
63 BIOPROSPECÇÃO: método ou forma de localizar, avaliar e explorar sistemática e 
legalmente a diversidade de vida existente em determinado local. Ver a Lei 7.347/85 que 
disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio ambiente.  Ver 
também Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN) no Ministério do Meio Ambiente, 
que concede licenças para a bioprospecção. 
64 Ver Convenção sobre a Diversidade Biológica, aprovada pelo Decreto Legislativo nº2, de 
1994. As comunidades que fornecem os conhecimentos tradicionais relacionados com a 
biodiversidade dos locais que construíram suas histórias de vida devem ser beneficiadas. 
65 Ver a Lei nº 9.456, de 28/04/97 (Lei de Cultivares) que disciplina o direito de propriedade 
sobre a multiplicação e produção de cultivares e sementes de vegetais. 
66 Verificar as tabelas 1,2, 3 e 4 no anexo 18.  
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estrada de terra que dá acesso às casas sente uma força estranha agindo, 
uma vontade repentina e incontrolável de olhar para trás. Quando se olha para 
trás, não se vê nada, nem de dia nem à noite. Apesar de ocorrer ainda hoje, 
Ivone diz que era mais comum antigamente: “na entrada da comunidade de 
Mangueiras tinha uma tronqueira que fechava e formava um canudo como 
passagem, e todos que passavam nela olhavam para trás, como se tivesse 
alguém ali.” 
Outra história comum é a visão do saci pererê. Íris, filha de Cassiano José 
Maria, mas residente fora da comunidade, diz tê-lo visto no pé de jatobá em 
frente à casa do seu pai, quando morava ali; José Emilio também afirma tê-lo 
visto nas proximidades da comunidade, e essa história contada por ele 
perpetua no imaginário da comunidade, fazendo com que muitos dos 
moradores, quando crianças, temessem encontrá-lo. Às vezes, ele se encontra 
associado com o demônio, como no caso em que Ione e Rosângela (Pipica) 
encontraram-no no morro acima da casa de dona Wanda, em cima de uma 
árvore. Segundo conta Rosângela: 

“Ione xingava tanto o nome do capeta, que no dia eu escutei e 
vi! Eu escutei ele falando com a Ione: ‘É muié, cê me chama 
tanto assim, que eu tô aqui esperando ocê!’ Ele sentado no 
toco, o olho dele saía fogo, com o cachimbo e com a perna 
cruzada, com aquele toquinho de perna! Ela caiu durinha no 
chão!”  

 
Lena também afirma ter visto o capeta na beira da estrada. A história da mula 
sem cabeça também é comum, sendo contada por Íris e José Emilio. 
Dona Wanda conta ter visto um bicho perto do moinho ao lado da casa onde 
morava quando casou, na beira do Ribeirão da Izidora. Ele era metade bode e 
metade homem, e cada vez que corria atrás dela ele aumentava de tamanho e 
soltava fogo. Esse conto se perpetua no imaginário da família e da 
comunidade.  
Uma outra história que José Emílio conta, muito comum no imaginário rural de 
Minas Gerais, é a do caboclo d’água. Ele diz que seu pai, José Maria, estava a 
cavalo na beira do Ribeirão do Onça, quando avistou um homem baixinho, 
peludo e muito forte, e logo o reconheceu como o caboclo d’água. Saiu, então, 
em disparada de volta para sua casa, com medo de que fizesse alguma coisa 
com ele; segundo contam em algumas regiões da zona rural mineira, ele é 
perigoso e pode matar.  
Por último, escutamos de alguns moradores da região a história de um homem 
montado a cavalo, que circula pelas matas do entorno de Mangueiras à noite 
como se estivesse vigiando o território. Muitos afirmam ser Roberto Werneck, 
filho de Hugo Werneck, que por muito tempo gerenciou a fazenda. Roberto era 
famoso por sua rispidez e intransigência, e dizem que, até hoje, controla a 
fazenda de que já tomou conta. 
Ainda há a história da Mãe do Ouro, uma espécie de luz misteriosa que 
aparece de sete em sete anos, duas vezes. Rosângela e José Emilio contam já 
tê-la visto, circulando na parte mais alta da comunidade. Alguns dizem que 
esse fenômeno já lhes foi explicado cientificamente, mas ninguém sabe repetir 
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a explicação que escutaram. Rosângela descreve da seguinte maneira a 
ocasião em que a avistou:  

“Ela passou no meio das minhas pernas, deu volta, foi ali ó, 
depois tornou a voltar, passou por trás de mim e entrou na 
pedra. Eu falei, ué pai, que claridade é essa, vem carro? É um 
negoção assim ó, cheio de estrela, bonito demais! Alumiou 
assim ó, nem medo eu tive. Eu falei: ‘olha lá, papai!’ Mas já 
tinha descido! Papai falou: Ah! Eu sei o quê que é!”.       

 
Uma outra história contada em Mangueiras é a da “caça ao tesouro”, 
empreendida por Derli, marido de Cleuza e possuidor de poderes mágicos, e 
alguns membros da comunidade. Segundo consta, Ione, após orientação de 
uma senhora de Sabará, conhecida de Derli, teve uma visão do tesouro, e o viu 
na área da comunidade. Enquanto ela e Derli faziam os trabalhos espirituais, 
para garantir que o tesouro fosse encontrado, Eduardo (Lalado) e um homem 
chamado Tampa, um homem que vivia de caçar tesouros, faziam o trabalho de 
escavação. Também Antonio e Alexandre auxiliaram no processo de 
escavação, mas posteriormente, quando Derli retomou as escavações, já 
morando num cômodo da casa de seu José Emilio. Os dois dizem que, ao 
contrário de Ione e Derli, nunca escutaram vozes dos espíritos e nem se 
comunicaram com eles. Alguns dizem que o tesouro teria sido enterrado por 
escravos, para que seus senhores não roubassem deles; de qualquer maneira, 
nas histórias, o tesouro (ou, dizem alguns, a coroa de ouro) está sempre ligado 
aos antepassados.  
Procuraram em vários lugares, desde atrás da casa de dona Wanda até no 
meio da mata, onde a procura foi mais extensa. Nunca encontraram nada. Ione 
e Alexandre dizem, no entanto, que desenterraram vários cacos de telha e de 
potes de barro, além de outros vestígios que indicariam que os antepassados 
haviam morado ali. Alexandre ainda conta que em alguns locais escutavam 
barulho de alguma coisa oca, como se aquela terra já tivesse sido remexida. 
Na época em que ajudou na escavação, ele diz que uma das filhas de Derli 
também participava das escavações, indicando os locais onde deveriam 
procurar. Ione diz que se decepcionou, pois havia se comprometido com a 
senhora de Sabará a doá-lo para Nossa Senhora de Aparecida.  
Sobre a razão de terem interrompido as buscas, Ione afirma que, ao voltarem 
na mesma senhora de Sabará, descobriram que o tesouro havia sido retirado 
há mais de 100 anos, e que, na verdade, a “caça” era a libertação para os 
espíritos presos nas terras da comunidade, que haviam ficado presos às 
últimas coisas materiais que haviam restado de quando eram vivos. Já José 
Emilio afirma que o motivo do insucesso das escavações é que os 
antepassados, guardadores do tesouro, não gostaram que mexessem em seus 
pertences e em sua antiga moradia, e impediram que o encontrassem. Ele 
ainda conta que, durante as escavações, Derli ouviu vozes dizendo que, se 
continuasse, a dona da casa onde morava iria morrer (na época ele morava na 
casa de Wanda); posteriormente, quando retomou as escavações, já morando 
no cômodo vago de seu José, ouviu a mesma voz agora dizendo que o dono 
de sua nova morada iria morrer. Sem sucesso, Derli teria, assim, decidido 
interromper a busca.  
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Hoje ainda há aqueles que desejam continuar a busca, embora não haja 
aparentemente ninguém com o intuito de liderar essa nova “missão”. Mesmo 
assim, é interessante notar que a idéia de um certo tesouro continua viva; o 
próprio José Emílio afirma que tem certeza da existência de ouro em um areal 
ali perto, e que ainda pretende explorá-lo. 
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IV. 
 

DIACRÍTICOS E SOCIEDADE ENVOLVENTE: 
MANGUEIRAS E SEUS VIZINHOS 
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1. Identidade quilombola e comunidade envolvente 

 
 
  
A relação com a comunidade envolvente tem sido fundamental para a 
consolidação da identidade quilombola na comunidade de Mangueiras. Ao se 
identificar enquanto comunidade quilombola o grupo se recria, rememorando 
fatos históricos advindos de um histórico de ocupação antigo e articulando-os a 
inserções em um provável futuro uso do território pleiteado. A articulação entre 
o ato de se diferenciar e ser diferenciado por outros configura as fronteiras 
simbólicas de um grupo que mantém uma relação de aproximadamente cento e 
quarenta anos com o território.  
 
Histórico de discriminação 
 
Como toda comunidade de predominância negra, a comunidade de Mangueiras 
tem uma história marcada por episódios de discriminação. A discriminação 
racial talvez seja a principal delas, apesar de vir sendo paulatinamente 
reduzida, como nos apontam dados obtidos nas entrevistas individuais. 
Segundo as narrativas locais afirmam, alguns moradores sofrem do 
preconceito racial até hoje, no próprio local de trabalho e até mesmo na rua. 
Tomemos como exemplo os casos de Ione, assistente de enfermagem, que já 
fora maltratada por pacientes da Santa Casa pelo fato de ser negra; de Dona 
Wanda, que chegou a ser discriminada por um gerente de um supermercado 
da região enquanto fazia compras, entre outros.  
Houve durante muito tempo uma espécie de discriminação pelo fato deles não 
se integrarem completamente aos modos de vida urbanos, por sempre terem 
vivido num terreno de mata fechada. Em resumo, o fato de residirem mata 
adentro foi por muito tempo motivo de chacotas alheias, tanto que eles dizem 
ter sido classificados por alguns vizinhos como “bichos do mato”. Alguns 
adultos da comunidade já se sentiram discriminados por colegas de escola na 
infância, ao chegarem com os pés sujos de terra.     
Outra fonte de discriminação vinha de tensões religiosas. No tempo do terreiro 
de umbanda de Isabel, bem como na época em que o benzedor Derli 
trabalhava na comunidade, parte da vizinhança generalizava os mangueirenses 
como um povo “macumbeiro”, “feiticeiro”, “esquisito”. Alguns chegam a contar 
sobre um caso em que jogavam água benta em algumas das moradoras 
adultas quando crianças. Há relatos de vizinhos que não deixavam seus filhos 
brincar com as crianças de Mangueiras na área do quilombo, temendo que 
aquela fosse uma região pagã e amaldiçoada. 



 107

Traços por muito tempo oprimidos, típicos das formas de viver oriundas do 
quilombo, como o batuque dos tambores, a cor da pele e os penteados afro, a 
distribuição de casas em meio a mata fechada, transformaram-se nos dias 
atuais em recursos culturais a serem reapropriados como fonte de orgulho e a 
possibilidade de encarar a diferença de maneira positiva.  
O recente reconhecimento da Fundação Cultural Palmares como comunidade 
remanescente de quilombo carimba o início de um processo de mudanças 
crucias no interior desta comunidade. O grupo vem sendo reconhecido por 
diversos atores institucionais. Tal reconhecimento atesta a efetividade de uma 
identidade que estimula o grupo a lutar por seus direitos.   
Para além do reconhecimento institucional, torna-se importante destacar o 
papel de parceiros, sejam eles instituições ou pessoas. A ascensão da 
identidade no grupo está diretamente relacionada a trabalhos de organização 
comunitária de uma importante liderança negra da região, o senhor Thomaz 
Oliveira, que convive com os moradores há mais de três décadas.  
No início de 2003, Thomaz Oliveira, vicentino que coordena diversas ações 
comunitárias na região, estimulou alguns dos moradores a recuperarem suas 
tradições e sua identidade comunitária. O fortalecimento da identidade 
comunitária se deu em torno de demandas básicas, como energia elétrica e 
saneamento básico. Seu Thomaz, que já conhecia a experiência de outros 
quilombos em Minas Gerais, como o do Açude, passou a acompanhar reuniões 
entre os moradores no intuito de recuperar um sentido de comunidade entre o 
grupo. Este processo foi ainda apoiado por outra pessoa da vizinhança, a 
historiadora Rosângela Araújo, que desenvolveu um projeto de pesquisa 
histórica acerca do grupo, registrando elementos da história oral e destacando 
aspectos da identidade negra e de um possível passado escravo do grupo. 
Internamente, consolidou-se como liderança do grupo Valter Vitor da Silva, 
atual presidente da associação.  
O próprio nome da comunidade foi formalmente escolhido, em uma espécie de 
referendum, nesta época, bem como a criação da associação dos moradores, a 
conselho do CEDEFES. A Associação ainda sofria há pouco com a dificuldade 
da elaboração de um estatuto, o que consolidaria seu processo de 
institucionalização.67 Seu Valter foi eleito por unanimidade como o líder da 
comunidade. Em 1999, sua sogra, Lourdes, que há algum tempo não residia 
em Mangueiras, pediu para que ele voltasse para defender a terra de seus 
pais. Ambos residiam no bairro Tupi. Foi nesse cenário de afirmação política 
que o processo de auto-afirmação quilombola se iniciou: com a vinda de Seu 
Valter em 1999, o importante papel articulador de Seu Thomaz, bem como o 
papel da historiadora Rosângela no sentido de elaborar um argumento histórico 
para a comunidade quilombola que se formava.  
 

                                                 
67 O Estatuto da Associação enfim foi registrado em cartório, em Maio de 2008, sob o número 
125.470, conforme anexo 14. Até a conclusão do relatório, só faltaria a obtenção de um CNPJ 
para regularizar a institucionalização da Associação da Comunidade de Mangueiras.  
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Thomaz e Rosângela 
 
Rosângela Araújo Moreira, residente no bairro Ribeiro de Abreu, iniciou sua 
inserção em Mangueiras com um projeto acadêmico de monografia em história 
pela UNI-BH, em 2004, pouco depois de conhecer Thomaz no posto de saúde 
onde ela ainda trabalha. Ela revelou seu interesse em realizar uma pesquisa 
histórica com povos afro-descendentes a Thomaz que, amigo dos moradores 
de Mangueiras desde 1968, logo lhe indicou os vizinhos. Thomaz revelou a ela 
o quanto aquele povo precisava de ajuda, e via na iniciativa de Rosângela a 
possibilidade de abrir as portas de Mangueiras para o mundo. Iniciaram então 
uma espécie de parceria no momento em que Thomaz organizava uma 
atividade em comemoração à consciência negra, em memória a Zumbi de 
Palmares.  
Só um ano mais tarde, em 23/10/2005, a historiadora realizou uma segunda 
visita à comunidade, com o intuito de divulgar seu interesse de pesquisa lá 
dentro. Foi quando ela se colocou, junto com Thomaz, à disposição da 
comunidade no que fosse preciso para ajudar os moradores. Realizaram uma 
importante reunião, momento em que os dois expuseram para a comunidade 
concepções sobre a identidade quilombola e as vantagens que este direito 
implica. Este parece ter sido o primeiro contato com a nova identidade, a qual 
eles posteriormente assumiriam. Esta importante data para o grupo coincidiu 
com a vinda do fornecimento de energia elétrica para a comunidade, através do 
projeto Luz para Todos, realizada um dia após a visita. Mais tarde, Rosângela 
conheceu o CEDEFES (Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva) e 
contactou a ONG no intuito de contar com mais um aliado. Já na segunda visita 
à comunidade, o CEDEFES apresentou a sua cartilha do quilombo e colaborou 
para que a comunidade organizasse uma associação de moradores através de 
um estatuto que só atualmente entrou em vigor, bem como a elaboração do 
documento a ser encaminhado à Fundação Palmares com o pedido do seu 
reconhecimento. Rosângela discorre sobre suas atividades na comunidade: 

“Nesse contato oficial eu já pude perceber a baixa auto-estima 
que eles tinham, o medo de estarem se expressando pra 
gente. Uns andavam com cabeça baixa... parece assim, que 
não sonhavam. Não tinham vontade de lutar. Eles nem 
percebiam o que era direito, o que eram deveres, pra eles tanto 
faz..” (Rosângela)68 

 
Thomaz e Rosângela alimentavam planos e estratégias para inserir a 
comunidade na agenda do poder público local. Thomaz, forte liderança na 
região, correu atrás de uma série de políticas públicas direcionadas ao 

                                                 
68 Hoje se pode perceber uma considerável mudança de postura dos moradores em relação 
aos “sonhos” ligados ao uso do território. Além da área de moradia e do uso de plantio, Valter, 
por exemplo, planeja desenvolver atividades voltadas ao turismo ambiental e aos esportes de 
aventura. Já Mauro, sonha com a construção de uma praça de esportes equipada com 
instrumentos esportivos. Outros até pensam, para além da cultura de pequenas áreas de 
plantio, na construção de um restaurante quilombola.    
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quilombo recém-reconhecido, chamando a atenção do poder público. Até que 
em uma reunião realizada em maio de 2006, eles conseguiram reunir alguns 
representantes de órgãos públicos, como COMACON (Coordenadoria 
Municipal de Assuntos da Comunidade Negra da Prefeitura de Belo Horizonte), 
CEDEFES, Regional Norte, Copasa, Programa bolsa família, etc.  
A partir daí, iniciou-se um trabalho de aproximação com os moradores no 
sentido de resgatar a história do quilombo. Rosângela mais uma vez destaca a 
timidez dos moradores, e o seu “trabalho de amizade” em convencê-los a 
serem mais orgulhosos e a “soltarem” as histórias para oferecer-lhe material 
suficiente, tanto para elaboração do pedido de reconhecimento junto à 
Fundação Cultural Palmares quanto para colaborarem para o desenvolvimento 
de sua pesquisa acadêmica.  
Quando perguntada sobre como eram vistos pela vizinhança do bairro Ribeiro 
de Abreu antes de sua chegada, Rosângela acentua o isolamento e o 
estranhamento como características ímpares atribuídas pelos outros:  

“O pessoal via Mangueiras como o povo que mora ali no 
grotão, no meio daquele mato ali, um povo esquisito, que não 
se associava com ninguém. É um povo assim, que eles 
deixaram largados e que eles não queriam saber de nada, só 
de ficar fechados entre si mesmos” (idem)  

Thomaz integrava, na década de 70, uma instituição do movimento negro, a 
Agente Pastoral Negra, participando de inúmeros encontros na Igreja São 
José. Desde então, se envolveu na luta pelo resgate da cidadania dos afro-
descendentes, “[...] acreditando que realmente era possível mudar porque 
partiu de uma experiência da minha própria casa, de estar fazendo esse tipo de 
revolução” (Thomaz).  
Seu primeiro contato com Mangueiras foi no final da década de 60, com Zé 
Brasil e Maria, filha de Pedro José de Azevedo. O casal morava na antiga casa 
de Pedro velho, e a aproximação com Thomaz se deu, inicialmente, por causa 
da venda de mangas. Com o passar do tempo ele começou a manter contato 
com o pessoal de cima, através da pessoa de Isabel. Freqüentadora assídua 
dos botecos locais, Isabel, então mulher de José Emílio, vivia capinando os 
lotes da redondeza. Sensibilizado com a situação de Isabel, Thomaz resolveu 
se aproximar do casal, também com o intuito de estabelecer uma reconciliação, 
tanto entre os dois, quanto entre a própria comunidade, visivelmente 
fragmentada entre três famílias. Resolveu, no natal de 1975, presentear os 
mangueirenses que ali residiam e que tanto precisavam de uma assistência 
com um trabalho social: presenteou os meninos com brinquedos, passou 
remédio para piolho em seus cabelos, dentre outras atividades que 
introduziram seu engajamento no interior da comunidade.  
Posteriormente, com um derrame de Zé Brasil, Thomaz e sua mulher, na época 
enfermeira, passaram três meses realizando sessões de massagens no 
paciente, e paralelamente a isso, a realizar o trabalho de aproximação entre as 
famílias da comunidade, dispersas entre condições financeiras díspares e 
tensões religiosas. A clivagem antigamente se resumia em: pessoal de baixo, 
pessoal do meio e pessoal de cima.  
No ano de 1988, Thomaz começou a aprofundar sua pesquisa sobre os afro-
descendentes na região. Foi o ano em que ele resolveu desenvolver um plano 
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de ação para a comunidade e para a população negra da região. Thomaz 
iniciou seu trabalho na região com a organização de uma gincana pautada por 
algumas diretrizes. Uma de resgate histórico, partindo da informação sobre a 
presença pregressa de escravos na fazenda da Baronesa, próxima à região. 
Outra de resgate cosmológico, mapeando guardiões da religiosidade negra no 
local. Thomaz ficou desapontado pelo fato de ninguém da comunidade ter 
participado. Na própria gincana, em meio a descobertas, e compartilhamento 
de informações, o quilombo sequer havia sido citado. Foi quando Thomaz 
percebeu o relativo isolamento de Mangueiras em relação à comunidade 
envolvente. 
Diante deste cenário de “isolamento” de Mangueiras para dentro de si, Thomaz 
continuou, até 2003, com seu trabalho de assistência com os moradores, 
ajudando aqueles que precisavam de algum dinheiro, tratamento médico ou 
dentário. Um incidente ocorrido em 2002 contribuiu para um envolvimento 
ainda maior de Thomaz na comunidade, quando fortes chuvas derrubaram a 
lona em que Lena e Zé Pequeno – um dos filhos de José Emílio – moravam. 
Enquanto Zé Pequeno tratava de uma leishmaniose no hospital, Thomaz 
financiou e articulou a construção de um barraco para o casal. Já no início de 
2003, Thomaz foi bem enfático:  

“Quando foi no início de 2003, eu falei: oh gente, tem que 
mudar o comportamento desse pessoal! Não é possível, eles 
vão ter que se organizar! Aí fizemos uma reunião no início de 
fevereiro de 2003.” (Thomaz) 

Essa reunião, realizada na casa de Rosângela dos Santos, ainda teve um 
caráter informal. No segundo encontro (em 7 de fevereiro de 2003), já com a 
presença de Valter, eles decidiram dar o nome à comunidade, bem como 
indicar um líder. De maneira democrática, Valter foi eleito com nove votos. Em 
seguida, Thomaz pretendia levar o centro de saúde para a comunidade, 
através da aproximação da assistente social do posto na comunidade.69 
Paralelamente à vinda da assistente social, tratou-se de discutir sobre um 
projeto de ação para a comunidade no ano seguinte.  
O plano de ação para o primeiro semestre de 2004 previa o desenvolvimento 
de atividades de piscicultura e apicultura. Nada aconteceu, segundo Thomaz, 
pelo fato de eles sempre “esbarrarem nos órgãos públicos”.  
Em 2005, já com a participação de Valter, eles mandaram um ofício para 
Brasília com o intuito de incluir a comunidade no programa Luz para Todos. Foi 
na mesma época em que a Copasa começou a abastecer a comunidade, 
tornando parte dos moradores independentes da água das nascentes, algumas 
delas contaminadas por obras da própria Copasa. 
Simultaneamente a estas atividades, Thomaz patrocinava o desenvolvimento 
de atletas na comunidade. Eduardo dos Santos, bisneto de Maria Bárbara, por 
exemplo, correu muito tempo com na equipe da polícia militar, graças ao apoio 
de Thomaz. Por motivos pessoais e profissionais Eduardo desistiu de continuar 

                                                 
69 Seu nome é Conceição Rosa Porto. Trabalha até hoje como assistente social no Posto de 
Saúde MG-20. Colaborou para redigir  um esboço do estatuto para a Associação.  
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a vida de atleta. Garotos da nova geração ainda são estimulados e 
patrocinados por Thomaz, como no caso de Igor com a natação. 
 
Vizinhança e potenciais conflitos 
 
Constituem atributos da identidade quilombola as visões oriundas daqueles que 
não fazem parte do grupo, mas que mantêm relações freqüentes com os 
mesmos. Buscando registrar essas narrativas – as caracterizações construídas 
pelos outros – a equipe se encarregou de entrevistar alguns moradores dos 
bairros vizinhos. Não foi possível enxergar nenhum foco de tensão eminente 
entre os vizinhos entrevistados e a comunidade, embora as relações com os 
mesmos nem sempre sejam tranqüilas e, não obstante os conflitos em torno de 
questões sócio-ambientais (cf. Capítulo V), algumas diferenças podem ser 
claramente percebidas. 
Um indicador para o que diferencia a comunidade de Mangueiras dos demais 
modos de ocupação que circundam os arredores da região pode ser 
contemplado na própria visualização do terreno ocupado quando passamos 
pela MG-20 no sentido de Santa Luzia: uma vegetação densa em 
contraposição aos terrenos desmatados por ocupações recentes, como a do 
bairro Novo Lajedo. Uma pequena parte do terreno ocupado por este bairro já 
invadiu, segundo os moradores da comunidade, o território de Mangueiras.  
Embora complicada, a situação ainda não é tão tensa. Aparentemente não há 
nenhum sinal de inimizade entre os moradores de Mangueiras e os moradores 
do Novo Lajedo. Tanto que um dos primeiros moradores do bairro Novo 
Lajedo, Nelson, freqüenta a comunidade e se considera um grande amigo dos 
moradores. Entrevistado pela equipe, Nelson, que se considera parente dos 
mangueirenses, percebe o quanto a comunidade mudou para melhor ao longo 
de sete anos de vizinhança, ganhando maior visibilidade do poder público e se 
integrando à agenda da sociedade local. Mesmo com o trabalho de integração 
que conta com a ajuda de colaboradores como Thomaz e Rosângela, Nelson 
sente que os seus vizinhos são diferentes. Para ele, Mangueiras é como uma 
tribo, onde as pessoas conservam certas particularidades no convívio social. 
Apesar deste clima de relativa cordialidade, Valter, presidente da associação, 
teme que a invasão se expanda sobre o território: quintais de muitas 
habitações já ultrapassaram as fronteiras, localizando-se em áreas de 
preservação permanente por estarem na margem de um córrego que pertence 
à área pleiteada pela comunidade. Outro foco de preocupação situa-se no fato 
da proximidade com a violência urbana e o tráfico de drogas presente no bairro 
Novo Lajedo.      
Diferente da opinião de Nelson, Dona Nair e Seu Raimundo, moradores do 
bairro “Casas Populares” desde 1950, não percebem diferenças marcantes 
entre a comunidade e os moradores do entorno. Quando perguntados sobre o 
que diferencia mangueiras dos demais vizinhos, eles disseram que são todos 
iguais: trabalhadores, honestos, pessoas que sofreram para manter a 
integridade de uma vida digna. Dona Nair, mais comunicativa que o marido, 
perguntou-nos se os mangueirenses iriam conquistar uma área superior à 
atualmente ocupada. Quando respondemos sobre a possibilidade da conquista, 
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ela se sentiu satisfeita, dizendo que eles mereciam por serem pessoas 
amigáveis, honestas, acima de tudo, trabalhadoras.  
Outra moradora que admira a história de vida da comunidade e compartilha 
com os vizinhos um histórico laboral semelhante é Sônia. Ela tem 62 anos e 
reside em sua casa desde 1966, apesar de manter relação com a região desde 
criança. Sua residência situa-se do outro lado da MG-20 em relação à 
comunidade, às margens do ribeirão do Onça. De acordo com a “planta da 
Divisão do Ribeirão Isidora”, a casa de Sônia está na área originária de Marcos 
Azevedo. Vizinha da comunidade há mais de quarenta anos, Sônia guarda 
boas recordações dos tempos em que os filhos de Maria Bárbara, Cassiano e 
Zé Maria viviam no terreno. Sempre admirou a pessoa de Cassiano, homem de 
poucas palavras, de boa religião e bom lavrador. Sônia é comadre de 
Rosângela (Pipica), madrinha de Fernanda. Quando ela chegou, a área 
ocupada atualmente pela comunidade era pouco habitada. Ela recorda de duas 
casas. Com o tempo, o local foi crescendo e “virou comunidade”. Considera os 
mangueirenses pessoas tranqüilas e sempre manteve bons relacionamentos 
com os vizinhos.   
 
Tradições e pertença 
 
Seu Valter registra com freqüência a importância do resgate de certas práticas 
culturais e rituais oriundas dos povos negros no Brasil, como: a “missa afro” 
realizada anualmente por intermédio de Thomaz, organizada pela paróquia do 
Perpétuo Socorro; o desejo de reconstruir um terreiro de umbanda que há 
tempos não muito distantes já existira na comunidade; e a necessidade de se 
“recuperar o batuque das caixas”, em referência à práticas culturais dos 
ancestrais africanos. Desde 2000 o grupo celebra, no dia 13 de maio, dia da 
abolição da escravatura, a saudação à mãe natureza, através de uma 
encenação que engloba os quatro elementos vitais: terra, fogo ar e água.70  
A respeito da questão sobre quem faz e quem não faz parte da comunidade, 
alguns dos moradores pretendem chamar alguns familiares para vir morar no 
quilombo, como é o caso de Seu Valter, cujos familiares residem em grande 
parte no bairro Tupi, dentre estes, sua ex-esposa, Neusa, descendente direta 
de Maria Bárbara de Azevedo, e seus filhos, nenhum desses residindo 
atualmente na área.  

                                                 
70 Muitas mulheres de Mangueiras dançam a mais de uma década na Associação Cultural 
Odum Orixás. Há relatos de participação em disputas de dança na juventude da década de 80. 
A participação dos homens na dança é significativamente menor do que das mulheres dessas 
gerações mais velhas. Atualmente muitos jovens dançam, mas os momentos de lazer e 
diversão, as disputas na dança, são realizados na região de Mangueiras. A cultura do Hip Hop 
é bastante demarcada na região da comunidade. A Associação Cultural Odum Orixás, 
desenvolve seu trabalho baseando-se em pesquisas e reflexões sobre as trajetórias do povo 
negro e as produções culturais de matriz africana no contexto de Minas Gerais. Foi criado em 
1975, durante a ditadura militar, como um balé folclórico de jovens negros. Além da dança, de 
apresentações em desfiles carnavalescos no bairro Venda Nova, a associação possui outras 
frentes de trabalho direcionado para as ações afirmativas e sustentabilidade da população 
negra. 
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Um ponto em aberto, mas de potencial tensão, diz respeito a uma senhora que 
mora em Mangueiras, mas não faz parte da comunidade, dona Cleuza, 
considerada por alguns como uma ocupante não-desejada.  
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2. Reconhecimento e relações com o poder público 

 
 
 
O Quilombo de Mangueiras mantém relações com atores governamentais e 
não-governamentais. Foi possível caracterizar relações constantes de 
negociação para implementação de políticas sociais e benfeitorias públicas, em 
especial com a prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Regional Norte e da 
Coordenadoria Municipal de Assuntos da Comunidade Negra (COMACON).  
 
Regional Norte da Prefeitura de Belo Horizonte 
 
No dia 9 de maio de 2008 uma festa celebrou a inauguração de uma sala que 
irá abrigar uma turma de EJA (educação de jovens e adultos) em Mangueiras. 
Construída na frente da antiga varanda da casa de Valter, a sala, que mede 
aproximadamente 6 metros de largura por 9 metros de comprimento, equipada 
com carteiras, quadro, banheiros e biblioteca, além de dois computadores que 
estão por chegar, foi construída por intermédio da Regional Norte, a pedido de 
Benilda Regina de Paiva Brito, secretária de educação da regional.  
A festa contou com a presença de autoridades ligadas à regional, alunos das 
escolas vizinhas (E. M. Humberto de Almeida, E. M. Loreto Flores), grupos 
musicais e, já no final, com a participação de quilombolas da Mata do Tição.  
Pela manhã, as crianças do quilombo apresentaram uma opereta dirigida por 
Hamilton, um músico que vem executando há algum tempo um projeto de 
musicalização com crianças, relacionada a temáticas ambientais, chamado 
“Compondo o Meio Ambiente”. Ele vem desenvolvendo o projeto em escolas 
públicas, e, por intermédio de Benilda, chegou à comunidade para realizar um 
trabalho parecido. O produto final de seu trabalho, ainda inconcluso, é um CD 
com músicas gravadas e compostas pelas crianças. Hamilton pareceu bastante 
empolgado em desenvolver o projeto ali, e Benilda disse que a ONG da qual 
faz parte, a N’Zinga, se ofereceu para financiar o projeto. A ONG também é 
responsável por oferecer uma grande quantidade de livros à sala, ajudando a 
compor a sua biblioteca.  
No momento das solenidades, dona Wanda emocionou a todos com um 
discurso cativante no qual falou sobre um grande sonho de sua vida que estava 
por se realizar: aprender a ler. Além dos alunos quilombolas, a sala deve contar 
com a presença de cerca de dez alunos residentes do bairro vizinho, Novo 
Lajedo.  
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A parceria entre a Regional Norte e a comunidade de Mangueiras tem sido 
uma das mais bem-sucedidas, segundo o presidente da Associação, Valter 
Vitor da Silva, e os esforços para colaborar com a comunidade começaram 
bem antes de vinda da sala de aula. Foi a Regional Norte quem acionou, 
através de seu secretário geral no ano de 2005, João Gualberto, o Ministério 
das Minas e Energia para implantar o projeto Luz para Todos na comunidade. 
Pode-se concluir que a Regional é um forte elo de ligação entre as demandas 
de Mangueiras e as secretarias da prefeitura de Belo Horizonte.     
 
COMACON  
 
A COMACON (Coordenadoria Municipal de Assuntos da Comunidade Negra, 
unidade administrativa da Secretaria Municipal Adjunta do Trabalho e Direitos 
de Cidadania), em parceria com as secretarias municipais do Meio Ambiente, 
da Cultura, da Assistência Social e da URBEL, está em vias de apresentar um 
grande e abrangente projeto, envolvendo agentes de todas as secretarias 
municipais para resolução de problemas emergentes e que contemple as 
comunidades quilombolas de Mangueiras e Luízes, únicas no município de 
Belo Horizonte. O projeto será encaminhado à SEPPIR, órgão responsável por 
liberar a verba para a prefeitura de Belo Horizonte, e, posteriormente, para os 
Ministérios da Saúde, Meio Ambiente, e Cultura. Graça, coordenadora da 
instituição, em uma reunião realizada no dia 28/03/2008, destacou as 
vantagens burocráticas que um projeto conjunto atento à convergência de 
interesses poderia trazer.  
Apesar da atmosfera de parceria sobre a qual se sustenta a relação entre a 
comunidade de Mangueiras e a COMACON, há aproximadamente quatro anos, 
os mangueirenses temem que projetos desse âmbito não saiam do papel. O 
órgão governamental, apesar de ser um dos principais agentes de mediação 
entre as demandas da comunidade e as secretarias da prefeitura, tem a fama 
difundida entre a comunidade de instituição que promete mas não cumpre. 
“Projetos” são frequentemente elaborados pela COMACON, mas os membros 
da comunidade não percebem nenhum resultado. Uma das justificativas 
apontadas pelo órgão no tocante à demora ou a não realização de projetos na 
comunidade consiste no fato de não haver uma legislação que abranja uma 
situação de quilombo no município. Os projetos sempre esbarram em trâmites 
burocráticos que, se não atrasam, impedem a sua realização, devido à 
novidade jurídica que a questão quilombola engendra.  
Um exemplo marcante desta postura está na não execução de um projeto de 
infra-estrutura elaborado pela COMACON, no qual seria efetuada a reforma de 
quatro casas e o calçamento da rua da comunidade, previsto para realização 
em dezembro de 2007 e cada vez mais distante de apresentar resultados.        
 
Projeto Manuelzão - Núcleo da Santinha / FAMINAS  
 
A aproximação entre o Projeto Manuelzão e a comunidade de Mangueiras 
deve-se ao papel de Thomaz, representante do Núcleo Santinha, um dos 
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subcomitês do projeto. As políticas do projeto visam não apenas a educação 
ambiental dos moradores de Mangueiras, como integrá-los na agenda 
ambiental local, além de concebê-los como grupo que se manteve 
historicamente em harmonia com o meio ambiente à sua volta, preservando as 
nascentes, a fauna e a flora local. Foi dentro do Projeto Manuelzão que a 
comunidade conheceu Maria do Carmo Guimarães, coordenadora do curso de 
geografia da faculdade FAMINAS, outra importante parceira no tocante a 
questões ambientais.  
 
CEDEFES  
 
Como citado anteriormente, o CEDEFES tem uma importância crucial no fato 
de Mangueiras se assumir enquanto quilombo. Foi a ONG responsável por 
oferecer o apoio logístico necessário para o auto-reconhecimento da 
comunidade. Dúvidas sobre a identidade quilombola são esclarecidas pelo 
CEDEFES, que até hoje apóia a comunidade com um papel pedagógico no 
sentido de colaborar para que Mangueiras cresça e detenha os conhecimentos 
necessários para lutar por seus direitos. O CEDEFES, dado seu amplo 
conhecimento das comunidades quilombolas de Minas Gerais, também tem o 
papel de mediar a relação entre o Quilombo de Mangueiras e os demais 
quilombos do Estado.  Foi a instituição que apresentou Mangueiras à 
Federação Quilombola de Minas Gerais, N’golo, além de divulgar a sua 
existência para todo o Brasil e catalogá-la como uma das mais de 400 
comunidades quilombolas identificadas em Minas Gerais. 
     
Igreja da Boa Viagem e COEP 
 
Através da Igreja da Boa Viagem, atual proprietária do antigo sanatório, hoje 
Recanto da Boa Viagem, a comunidade de Mangueiras conheceu Padre Anísio 
no ano de 2006. Embora rápida, a relação entre a comunidade e o padre se 
deu de forma intensa. Foi ele quem celebrou a penúltima missa afro 
protagonizada pela comunidade. Padre Anísio apresentou a comunidade à 
COEP (Comunidade de Organizações e Pessoas), ONG que até hoje mantém 
parceria com o grupo. Foi a COEP, no ano de 2006, quem conseguiu um 
código de endereçamento postal para a comunidade. Segundo Ione, Padre 
Anísio, um padrinho para a comunidade, acabou sendo forçado a abandonar o 
quilombo, devido a problemas paroquiais, sendo enviado para a África. Ione 
acredita que este deslocamento está diretamente ligado a seu trabalho, de 
curta duração mas de devida expressividade,  no quilombo.      
 
DER-MG 
 
É antiga a relação entre a comunidade e a Departamento Estadual de Estradas 
de Rodagem, embora só recentemente tenha tomado contornos de tensão. 
Esta foi a primeira instituição a reconhecer a comunidade de Mangueiras como 
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um quilombo. Um dos irmãos de Maria Bárbara, Pedro de Azevedo, chegou a 
trabalhar para o DER na primeira metade do século passado, capinando áreas 
do entorno para a construção de estradas de rodagem. A recente duplicação 
da MG-20 fez com que a comunidade perdesse uma parte do seu terreno sem 
ser indenizada. Segundo os moradores, uma vegetação centenária foi 
devastada. A indenização ainda está em processo através da Defensoria 
Pública do Estado de Minas Gerais, o que comprova, apesar das tensões 
envolvidas no processo, o reconhecimento da empresa sobre a comunidade. 
Para mais informações vide Conflitos sócio-ambientais.   
 
Escola municipal Secretário Humberto de Almeida 
 
Vizinha da comunidade, a escola, localizada na Rua Areia Branca no Bairro 
Ribeiro de Abreu, compõe o grupo de instituições da prefeitura municipal que 
mantém relações freqüentes com Mangueiras. Seus alunos são regularmente 
convidados a conhecer a comunidade de perto através de incursões á mata, 
palestras sobre a história do grupo, etc. A grande maioria dos jovens de 
Mangueiras estuda ou já estudou na escola. Esta é mais uma instituição que, 
além do reconhecimento, contribui para promover a identidade quilombola de 
Mangueiras no aprendizado de seus alunos. 
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1. Expropriação ambiental de Mangueiras 
 
A maioria dos conflitos socioambientais envolvendo a comunidade Quilombola 
de Mangueiras está relacionada, principalmente, a uma pressão da cidade 
urbanizada sobre esta área. Esta urbanização se dá pela intervenção direta 
governamental, Prefeitura e Estado, tanto através de obras e criação de 
conjuntos habitacionais quanto pela intervenção indireta, através do avanço de 
uma área de ocupação que vai se constituindo às margens da cidade 
planejada, como no caso do bairro Novo Lajedo. 
Estes conflitos estão relacionados aos distintos modos de conceber e se 
apropriar da natureza. A natureza não está dissociada do elemento humano, 
pois as sociedades se reproduzem por processos sócio-ecológicos, nos quais 
se confrontam diferentes projetos de uso e significação do meio ambiente. 
Dessa forma a natureza não é uma realidade objetiva, composta de recursos 
limitados. O meio ambiente é atravessado por sentidos históricos e 
socioculturais, existindo distintas formas de concebê-lo e de com ele interagir 
(ACSELRAD, 2004a, p.8; ZHOURI et. al., 2005, p.12). 

Pois as matas podem ser ao mesmo tempo espaço de vida de 
seringueiros e geraizeiros ou espaço de acumulação e reserva 
de valor para a especulação fundiária. A água dos rios pode ter 
distintos usos: pode ser meio de subsistência de pescadores 
ribeirinhos ou instrumento da produção de energia barata para 
firmas eletrointensivas. Trata-se de um espaço comum de 
recursos, sim, só que exposto a distintos projetos, 
interesses, formas de apropriação e usos material e 
simbólico. A causa ambiental, portanto, não é 
necessariamente una, universal, comum a todos, o que 
faria do ambiente necessariamente um objeto de 
cooperação entre os distintos atores sociais. Em muitos 
contextos e conjunturas, o meio ambiente é também 
atravessado por conflitos sociais, ainda que alguns 
prefiram não admiti-lo (ACSELRAD, 2005, p.7-8, grifo nosso). 

O conflito se dá quando um determinado modo de apropriação passa a ser 
dominante e põe em risco a sobrevivência dos demais. Além dos conflitos 
atuais, percebe-se também que a forma como os ocupantes deste território 
quilombola se apropriam dele tem se transformado, diante de um histórico de 
conflitos, sejam eles explicitados ou não, vividos ao longo desta ocupação, 
moldando a atual forma de apropriação de seu espaço de reprodução social.  
A concepção de território aqui utilizada é a de um espaço geográfico dotado de 
determinado sentido, que apresenta formas específicas de sua apropriação, um 
“espaço sobre o qual um certo grupo garante aos seus membros direitos 
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estáveis de acesso, de uso e de controle sobre os recursos e sua 
disponibilidade no tempo”, conforme definição de CASTRO (1997, p.223).  
A percepção do conflito permite também que atores preteridos na partilha do 
meio ambiente articulem conceitos que demonstrem casos concretos de 
injustiça ambiental diante da lógica do desenvolvimento sustentável. A idéia de 
justiça ambiental foi utilizada, primeiramente, pelos movimentos sociais dos 
Estados Unidos, que procuravam demonstrar a desigualdade de acesso ao 
meio ambiente e das conseqüências dos danos ambientais. O movimento 
demonstrava que as populações socialmente mais vulneráveis, inclusive 
afrodescendentes, são marginalizadas no acesso ao meio ambiente e mais 
expostas a riscos ambientais, por exemplo, pela poluição. Resumindo, a 
injustiça social também se reflete no meio ambiente, ou seja, na injustiça 
ambiental (ACSELRAD et. al., 2004b).  
Como veremos neste breve relato, a Comunidade de Mangueiras tem sofrido, 
ao longo de sua história, processos de injustiça ambiental, onde tem sido 
preterida no acesso ao meio ambiente, como terra e água de qualidade, como 
também tem sofrido externalidades ambientais negativas sobre seu território, 
em conseqüência de outros projetos que tem lhe sobreposto. Para ZHOURI et 
al. (2005, p.19, grifos acrescidos), 

a luta pela justiça ambiental, é marcado, no Brasil, pela 
resistência à supremacia das intervenções no espaço pelas 
elites e pelos grupos políticos por elas apoderados (com 
representantes assentados em diferentes escalões do Estado). 
(...) Os desafios que se colocam para a construção da 
sustentabilidade e da justiça ambiental no Brasil exigem, 
portanto, o reconhecimento das formas históricas de 
significação e apropriação do espaço, que anulam uma 
multiplicidade de formas de conceber e agir junto ao 
ambiente natural. Isso remete à necessária valorização das 
alteridades culturais disseminadas por entre as várias camadas 
sociais, assim como a compreensão das dinâmicas de poder 
existentes entre elas. A heterogeneidade cultural de nossa 
sociedade contrapõe-se à forma homogeneizante de 
intervenção na natureza, expressando propostas de 
sustentabilidades plurais – múltiplas possibilidades de 
viver, que se refletem na diversificação do espaço e 
inspiram uma visão de sustentabilidade que deve, 
necessariamente, articular as dimensões da equidade, da 
igualdade, da distribuição, assim como da universalidade 
do direito de viver na singularidade. 

Historicamente, várias intervenções governamentais e de outros grupos 
limítrofes fizeram com que o território inicial de Cassiano e Vicência fosse 
sendo fragmentado, a ponto de hoje existir menos de um doze avos do 
território original.71 A importância de relatar este processo histórico de 

                                                 
71 Isto se considerarmos este território a partir da “Divisão do Ribeirão da Izidora”, apesar de se 
acreditar que a área original ocupada pela comunidade fosse ainda maior, pois em 1929, data 
em que o “agrimensor responsável” realizou a partilha, o território já havia passado por outras 
pressões, tais como a própria construção da estrada que ligava Santa Luzia a Belo Horizonte, 
na metade da década de 20, que, além de subtrair parte deste território, o fragmentou.  
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“expropriação ambiental” do território de Mangueiras tem por objetivo perceber 
a relevância e urgência de se definir e titular o território sócio-histórico-cultural 
desta comunidade etnicamente protegida pela Constituição Federal Brasileira, 
de forma a criar instrumentos que protejam o etno-desenvolvimento sustentável 
deste grupo em relação aos atuais processos de “expropriação” em curso, 
processos este potencialmente fatais à reprodução sócio-cultural desta 
comunidade. 
Além da diminuição “física” deste território, o pouco que restou deste “sistema 
sócio ambiental” é ainda sobrecarregado pelas externalidades poluidoras de 
atores governamentais e limítrofes, tais como uma rede de esgoto que, 
atendendo a um bairro vizinho, Tupi - Lajedo, passa por dentro da comunidade, 
ou, ainda, a poluição das nascentes, em função desta rede de esgoto e pelas 
“redes clandestinas” direcionadas ao Córrego do Lajinha, Ribeirão do Onça e 
Ribeirão do Izidora, ou, ainda, a rede pluvial do bairro Tupi-Lajedo, que leva o 
lixo deste bairro, lavado pelas águas da chuvas, para dentro do Córrego 
Lajinha, como veremos mais detalhadamente a frente.  
 
Histórico de expropriação 
 
A década de 20 parece ter sido crucial nesta relação com o território, pois é 
nela que é construída a estrada entre Santa Luzia e Belo Horizonte, que, além 
de dividir este território, irá subtraí-lo e exercer uma maior pressão imobiliária 
sobre o mesmo. É também nesta mesma década que irá se instalar na região a 
Família Werneck, família de prestígio político e econômico nestas primeiras 
décadas da capital mineira.  
Os Wernecks se instalarão e também terão grande influência política e 
econômica sobre esta região. Esta influência pode ser percebida nos mapas de 
décadas seguinte, onde o Sanatório e a Granja Werneck passam a ser 
referência e o território de Mangueiras é representado por um “não-lugar”, um 
espaço vazio.72  
Os Wernecks irão exercer uma maior pressão por terras neste espaço, 
adquirindo-as principalmente ao longo da década de 20 e 30, décadas em que 
irão construir o Sanatório, com o apoio do Poder Público (do Banco do Brasil), 
e a Granja Werneck. O Sanatório irá tratar da tuberculose, doença contagiosa 
e, à época, de tratamento dispendioso e difícil. A instalação do Sanatório neste 
espaço irá marcá-lo pelo preconceito e medo. Medo dos inúmeros cadáveres 
que passavam pela “curva da ferradura”, medo do contágio através dos 
pacientes e funcionários que tinham contato com estes, ou, ainda, medo de 
utilizar as águas do Ribeirão do Isidoro, devido à proximidade dele em relação 
ao Sanatório.  

                                                 
72 Esta invisibilidade também parece ter sido desejada pela comunidade, que, até pouco tempo, 
procurou se esconder sobre a proteção das mangueiras da “entrada”, a beira da MG20. 
Possivelmente, se escondiam do que os tornava diferentes, de um processo histórico social em 
que aprenderam a tratar seu histórico étnico diferenciado como algo relacionado à 
inferioridade. 
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Neste período os Wernecks irão adquirir73 áreas de vários dos herdeiros de 
Cassiano e Vicência, fragmentando aquele território original. Acredita-se que 
esta família também teve papel importante no processo de “Divisão do Ribeirão 
da Izidora”, visto que metade da área de herança de Cassiano e Vicência tenha 
passado às mãos de Roberto Werneck, filho de Hugo, que irá ficar à frente da 
Granja por ter sido ele o “autor” da Divisão. 
Com a divisão, vem a fragmentação e a proibição de acesso, ainda que 
gradual, sobre estas terras. Uma das práticas utilizadas para coibir este acesso 
envolvia, inclusive, violência física. Segundo relato de moradores de 
Mangueiras e outros moradores da região, uma das formas que os fazendeiros 
locais utilizavam para não permitir o acesso às terras que oficialmente se 
encontravam em seus nomes, seja para a extração de frutos e lenha seca, era 
a utilização do chicote para punir eventuais invasores. Tanto Roberto Werneck 
quanto Tonico Ribeiro de Abreu eram famosos na região por ameaçar e, 
eventualmente, utilizar o chicote, como ocorrera de fato com alguns dos 
membros de Mangueiras. A maior rigidez no acesso de um território que, 
historicamente, fora utilizado para a reprodução social do grupo, trouxe 
conseqüências importantes sobre a forma como o grupo passou a se 
reproduzir neste espaço social. Se, inicialmente, eram “lavradores”, conforme 
caracterizam vários dos documentos de registros do início do século XX, e 
viviam de atividades ligadas ao meio rural, como tropa, plantio e criação de 
animais, o espaço reduzido passa a ser utilizado cada vez mais como um 
espaço de acolhimento, para dormir, passando-se a ter necessidade de sair do 
território, seja através da prestação de serviços eventuais aos fazendeiros 
locais, seja como “meeiros” nas terras “alheias”, ou, ainda, procurando 
emprego na cidade que se aproxima. 
Na Divisão do Ribeirão da Izidora, os herdeiros de Cassiano e Vicência teriam 
direito de uso, “servidão”, sobre um caminho que existiria passando por dentro 
do terreno que pertence aos descendentes de Samuel Werneck, mas, hoje, 
nem isto possuem. Restringidos de seu acesso ao território, muitos dos 
moradores atuais e de um passado recente passaram a trabalhar em 
atividades de exploração mineral e vegetal, na região, sempre trabalhando para 
terceiros, em atividades degradantes, sem a utilização de equipamentos de 
segurança essenciais. Eles trabalharam em pedreira, extração de areia no 
Ribeirão da Izidora, corte de madeira e produção de carvão.   
Outro importante processo de transformação desta região está na construção 
de vários conjuntos habitacionais, principalmente a partir da década de 50, 
muitos dos quais empreendidos pelo Poder Público, como o Conjunto Ribeiro 
de Abreu, vizinho de frente de Mangueiras. A Região Norte de Belo Horizonte é 
hoje a região onde se concentra o maior número de conjuntos habitacionais 
(BAIRROS DE BELO HORIZONTE).  
 

                                                 
73 Infelizmente, temos poucas informações sobre a forma e as condições destas “aquisições”, 
pois foram poucos os documentos encontrados. Um exemplo foi a aquisição de terras de 
alguns herdeiros de Cassiano e Vicência, ainda no Processo de Divisão do Ribeirão da Izidora; 
o processo apenas informa que estas teriam sido adquiridas, mas nele não há qualquer 
documento que esclareça sobre como as aquisições se deram. 
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2. Conflitos e pressões atuais sobre o Quilombo 

 
 
 
Entre os atuais conflitos levantados, temos vários relacionados às atuais 
fronteiras de posse da comunidade: 
 

a) Rodovia MG 20 – a rodovia que liga Belo Horizonte a Santa 
Luzia se encontra em processo de duplicação. A duplicação 
da rodovia subtraiu parte do território da comunidade; 

b) Bairro Tupi - Lajedo – localizado próximo à cabeceira do 
Córrego Lajinha, que corta a comunidade de Mangueiras. 
Segundo informações da Regional Norte, o bairro foi 
construído sem licença, no final da década de 1980, mas tem 
sido regularizado através do atendimento de serviços públicos 
como água, luz e esgoto, e de obras realizadas pela prefeitura. 
Algumas destas trouxeram impactos sobre o território da 
comunidade, como a rede de esgoto que foi construída 
passando por dentro da comunidade, ou o esgotamento fluvial 
que foi direcionado para o Córrego Lajinha, poluindo-o com o 
lixo que vem do bairro. 

c) Novo Lajedo – uma ocupação de mais de 300 famílias, que 
também é limítrofe à comunidade. A ocupação tem 
pressionado a fronteira do território da Comunidade de 
Mangueiras. O processo de ocupação desordenado tem 
gerado desmatamentos e poluição do Córrego Lajinha.  

d) Werneck – uma parte da área hoje em posse dos herdeiros de 
Samuel Werneck fez parte do território de reprodução social 
do grupo. Segundo os primeiros relatos, a área era utilizada 
para o plantio, pasto para gado, pesca, caça, extração de 
lenha e frutos para o abastecimento das famílias. Segundo 
estes relatos, o acesso à área que era de livre circulação e 
utilização para os membros da comunidade, foi sendo 
gradualmente proibido. 

e) Mata Werneck – tem havido uma mobilização por parte da 
Família Werneck na criação de um Parque na área do território 
de Mangueiras. Esta área, hoje sob a propriedade desta 
Família, serviria como uma medida de compensação para um 
empreendimento imobiliário que pretendem instalar nesta 
região.   

f) Avanço do Vetor Norte de Belo Horizonte – outras obras 
públicas irão pressionar ainda mais a ocupação urbana desta 
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área, como a Linha Verde (na MG10) e a construção do novo 
Centro Administrativo do Governo do Estado, na área do 
antigo Hipódromo Serra Verde. 
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Abaixo, mapa com a área atual sob a posse da comunidade e suas fronteiras. 
  

 
Fonte: Google Earth 

 
Licenciamento de Empreendimentos como Segredos de Estado 
 
Desde janeiro de 2008, data em que o NUQ fora contratado para a realização 
deste relatório, foram feitos vários contatos com a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), com o intuito de se 
ter acesso ao licenciamento de três grandes empreendimentos que já vem 
impactando a Comunidade Quilombola de Mangueiras: a duplicação da MG20, 
a Linha Verde e, ainda, a implantação do Centro Administrativo do Estado de 
Minas Gerais (CAMG). 
Ainda em janeiro, o INCRA, através de seu Superintendente Regional, enviou 
ofício ao Secretário de Meio Ambiente, informando do processo administrativo 
de regularização territorial da Comunidade de Mangueiras e solicitando o 
acesso aos documentos referentes ao licenciamento desses empreendimentos 
que estariam impactando, direta, como no caso da MG 20, ou indiretamente, 
como nos dos demais empreendimentos, o território desta comunidade. 
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O ofício não fora atendido até o momento do término de elaboração deste 
relatório, o que causa uma grande preocupação, primeiramente pela pouca 
informação sobre estes empreendimentos; segundo, por uma possível omissão 
destes em relação a esta Comunidade e, com isso, a omissão do Poder 
Público, a falta de uma política que possa minimizar ou mesmo compensar os 
impactos que estes empreendimentos já vem causando ao território de 
Mangueiras e em seu entorno.   
Também fomos informados de que o Superintende do INCRA de Minas Gerais 
teria tentado, sem sucesso até o momento, marcar uma conversa com o 
Secretário do Estado de Meio Ambiente, sobre o tema. 
Se não bastassem estas tentativas, a pedido da Comunidade de Mangueiras, a 
Denfesoria Pública do Estado também teria tentado ter acesso aos processos 
destes licenciamentos, informações estas que deveriam ser públicas, mas 
também não teria obtido sucesso até o término destes trabalhos. 
Conforme consta no artigo 225, da Constituição Federal de 1988: 

Todos tem o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 
impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defende-lo e 
preserva-lo para as presentes e futuras gerações(grifos nossos)   

Mas como a coletividade pode defender o “direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado” se os processo de licenciamento, que deveriam ter 
uma função importante no controle de impactos ambientais, ficam inacessíveis 
a sociedade? 
 
Duplicação da MG20 
 
Em 17 de março de 2006, foi publicado Decreto Estadual declarando de 
utilidade pública, para fins de desapropriação de pleno domínio, a área para a 
duplicação da MG20, sendo parte dela área da Comunidade de Mangueiras. 
Segundo um Procurador do Estado, a área da comunidade afetada seria de 
1.500m2, “além de benfeitoria e plantações existentes” (AGE-MG, 2007, p.3). 
Em 16 de junho de 2006, a Construtora Brasil SA informa à Comunidade de 
Mangueiras que estava encarregada das obras de “Duplicação da Rodovia 
MG/020”, no trecho entre o bairro Tupi (Belo Horizonte) e Santa Luzia, 
constando no ofício que ocorreria a “desapropriação de propriedades de 
V.Sas., necessários para a composição da Faixa de Domínio da citada 
Rodovia” (DER, 2006, p.1). Neste ofício, também solicitara permissão para 
entrada na “propriedade”, para “executar os trabalhalhos de limpeza e 
drenagem (...) enquanto estão sendo agilizados os procedimentos 
administrativos da indenização de vossos direitos” (DER, 2006, p.2). O 
argumento de solicitar o início da obra, antes da devida “indenização” estaria 
respaldado, segundo este órgão, no “reduzido prazo estabelecido pelo 
cronograma de execução das obras e, considerando que se trata de um 
empreendimento de alto alcance social e econômico, tanto para a região 
como para o Estado” (DER, 2006, p.2, grifos nossos) 
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Estes argumentos (reduzido prazo e empreendimento de alto alcance social e 
económico) parecem justificar o descuidado do Estado em não estabelecer 
nenhuma ação especial ao atingir uma comunidade quilombola já reconhecida 
pelo Estado Brasileiro. Também parece justificar o não acesso dos moradores 
e dos pesquisadores responsáveis por este relatório ao processo de 
licenciamento deste empreendimento, conforme já relatado. 
Muitos dos desapropriados em decorrência da duplicação da MG20 foram 
morar na ocupação Novo Lajedo, ao lado da comunidade, o que vem 
pressionando ainda mais a área de mata e as nascentes do território 
Mangueirense.  
Várias das promessas de minorar os efeitos da duplicação desta rodovia, feitas 
pelos engenheiros responsáveis pelas obras, foram descumpridas, o que tem 
causado maior indignação entre os Mangueirenses. Alem das promessas não 
cumpridas, os moradores da comunidade consideram que a área 
desapropriada pelo DER fora subdimensionada e subavaliada.  
 
A Linha Verde 
 
Segundo informações divulgadas por site do Governo de Estado (LINHA 
VERDE), este projeto fora lançado em 24 de maio de 2005, sendo anunciado 
como o “maior conjunto de obras viárias em Belo Horizonte e Região 
Metropolitana nas últimas décadas” (LINHA VERDE). Ainda segundo o site, o 
empreendimento incluiria intervenções nas avenidas Andradas e Cristiano 
Machado e na Rodovia MG10, sendo que nesta última incluiria a “duplicação e 
restauração da pista da rodovia MG-010, entre o viaduto sobre a avenida Pedro 
I (Belo Horizonte) e o acesso ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em 
extensão de 22 km” (LINHA VERDE). Ainda segundo o site, o projeto iria 
“beneficiar” mais de 3,5 milhões de pessoas, em quase 100 bairros da capital e 
em mais de 10 municípios.  
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Imagem extraída do site Linha Verde – www.linhaverde.mg.gov.br 

                Localização da Comunidade Mangueiras em relação à Linha Verde. 
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Com uma abrangência anunciada pelo projeto, onde se “beneficiaria” um 
contingente tão grande de população, acredita-se, também, que o mesmo traria 
impactos a toda esta área de abrangência. Tais impactos podem ser tanto 
positivos como também negativos, já que transforma toda uma dinâmica social 
da região e que terão conseqüências, principalmente como acreditamos para a 
Comunidade Quilombola de Mangueiras. Não pudemos realizar uma avaliação 
mais precisa pela impossibilidade de acesso ao processo de licenciamento do 
projeto “como um todo”, não se sabendo, portanto, se Mangueiras foi ou não 
levada em consideração no levantamento dos possíveis impactos gerados pela 
obra.  
Deve-se lembrar que o projeto faz parte de um conjunto empreendimentos, 
como a ampliação do uso do Aeroporto de Confins e a criação do novo Centro 
Administrativo do Estado, o que amplia seu potencial de impacto sobre esta 
região. A avaliação feita levando-se em conta apenas o impacto direto da 
ampliação desta via de trânsito, tende a desconsiderar impactos indiretos 
presentes no contexto deste complexo de empreendimentos que estão sendo 
implementados quase que simultaneamente. Em outras palavras, a 
individualização da avaliação de impacto destes empreendimentos tende a 
desconsiderar parte significativa destes impactos quando percebidos em 
conjunto, como na realidade estarão.  
O Projeto da Linha Verde, ao ampliar as dimensões das vias e tornar o tráfico 
mais rápido, irá ampliar o fluxo de veículos que irião trafegar por esta via. Este 
projeto conjugado à maior utilização do Aeroporto Internacional de Confins, não 
só para transporte de passageiros, mas também de cargas, deverá pressionar 
toda esta região do entorno com a instalação de novas empresas que venham 
a utilizar o aeroporto e com isto pressionar o mercado imobiliário de toda a área 
de atuação. Segundo o site, “o incremento do Aeroporto Internacional Tancredo 
Neves deu à via importância estratégica na economia, transformando-a em 
prioridade para o Governo de Minas e para a Prefeitura” (LINHA VERDE).   
O próprio site destaca o impacto do projeto ao afirmar que: “os investimentos 
nas regiões norte e nordeste tendem a crescer com a valorização de 
imóveis comerciais e residenciais sob a área de influência da Linha 
Verde. O desenvolvimento de um novo pólo industrial e de turismo de negócios 
vai atrair a instalação de empreendimentos, gerando empregos diretos e 
indiretos durante e depois da construção da obra” (LINHA VERDE, grifos 
nossos). Desta forma, é natural que uma obra desta envergadura traga 
conseqüências a uma Comunidade Quilombola que está a menos de 4 km da 
Avenida Cristiano Machado. A Comunidade que tem sido preterida pelo poder 
público ao longo dos anos, como comprova a sua dificuldade de acesso a infra-
estrutura básica como água, luz e telefone e ainda hoje tem dificuldade na 
regularização do seu território, terá uma maior pressão imobiliária sobre sua 
área e em seu entorno. 
O Estado, ciente do grande impacto da obra, conforme informado em seu site, 
parece, já que não tivemos acesso aos documentos deste licenciamento, 
ignorar possíveis impactos sobre a comunidade de Mangueiras e, desta forma, 
não os minimizam na implantação do empreendimento. 
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O licenciamento deste empreendimento parece ter sido “fatiado”, sendo uma 
parte, a pertencente a Belo Horizonte, licenciada pela Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e a referente à MG10, licenciada pela Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (SEMAD). No site (LINHA VERDE), as únicas licenças 
apresentadas na seção denominada “documentos legais” são as relativas ao 
processo realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belo 
Horizonte; as licenças referentes a SEMAD não foram disponibilizadas. No 
processo ocorrido no município de Belo Horizonte, havia cópia de fax do que 
seria a licença expedida pela SEMAD. Em duas páginas, constam como 
“Certificado nº 117”, assinado pelo presidente da FEAM (Fundação Estadual do 
Meio Ambiente), em 24 de junho de 2005, mesma data da reunião da Câmara 
de Atividades de Infra-Estrutura, que deliberou sobre o licenciamento do 
empreendimento74. O certificado: 

concede ao DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 
– DER/MG, Licença de instalação, para a duplicação e 
restauração da MG-10 e melhorias e restauração da MG 424, 
autorizando o início da implantação, de acordo com as 
especificações constantes dos planos, programas e projetos de 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e 
demais condicionantes a serem atendidas nas próximas fases 
de sua implementação, no município de Santa Luzia, Pedro 
Leopoldo, São José da Lapa, Prudente de Morais, Matozinhos, 
Sete Lagoas, Pedro Leopoldo (...) conforme processo 
administrativo nº 387/2004/001/2005, e decisão da Câmara de 
Atividades de Infra-Estrutura, em reunião do dia 24 de junho de 
2005. (FEAM, 2005, p.1)  

  
Na página seguinte, no anexo do Certificado, são apresentadas informações 
complementares deste, onde é informado que o mesmo seria referente à 
“Licença de Instalação Corretiva (LP+LI)”, ou seja, duas licenças ao mesmo 
tempo, a Licença Prévia e a de Instalação. Quanto as condicionantes, são 
explicitadas apenas cinco75: 

                                                 
74 A agilidade em se despachar um Certificado no mesmo dia em que se deliberou é de 
surpreender. Conhecemos casos em que o licenciamento de um Projeto de Assentamento 
demorou quase um mês entre a reunião que aprovou seu licenciamento e a emissão da 
Certidão (SAMPAIO, 2007). Outro ponto que demonstra a “agilidade” do Governo do Estado 
neste processo de licenciamento é que ele foi aprovado em exato um mês de lançado, já que, 
segundo site do governo, isto teria ocorrido em 24 de maio de 2005, e a licença concedida em 
24 de junho do mesmo ano, ou seja, se estas datas estiverem corretas, em um mês o DER 
teria realizado todos os estudos necessários para avaliar e propor possíveis impactos 
sócioambientais, a FEAM teria tido tempo para analisar estes estudos, discutir e aprovar, ao 
mesmo tempo, licença prévia e de instalação do empreendimento. Só para termos uma 
comparação, em um estudo sobre o licenciamento prévio de um Projeto de Assentamento, o 
Chico Mendes II, que assentaria 43 famílias, a SEMAD demorou quase dois anos só na 
Licença Prévia (SAMPAIO, 2007).  
75 Só para se ter uma comparação, no processo de licenciamento envolvendo a parte de Belo 
Horizonte, o Conselho Municipal de Meio Ambiente listou 18 condicionantes na etapa de 
Licenciamento Prévio (LP) e mais 19 condicionantes na etapa de Licenciamento de Instalação 
(LI). 
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“1 – Esta Licença de Instalação exclui os contornos rodoviários das cidades 
de Matozinhos e Prudente de Morais. (...); 

2 – Apresentação de relatórios semestrais de acompanhamento das obras 
e das medidas mitigadoras e de controle ambiental implementadas; 

3 – Implementação de passeios nas áreas urbanizadas existentes ao longo 
das rodovias; 

4 – O DER/MG deverá apresentar a FEAM relatório contendo localização 
dos canteiros de obras e demais unidades industriais inerentes às obras, 
além das medidas de controle ambiental a serem implementadas, tão logo 
sejam indicadas as suas localizações pelas empreiteiras executoras das 
obras; 

5 – Implementar o plantio de mudas de Ipês ao longo do empreendimento, 
resguardando os aspectos relativos a segurança de tráfego, como medidas 
compensatórias” (FEAM, 2005, p.2). 

Por estas condicionantes, parece que a FEAM considera como impacto da 
duplicação apenas a área construída da rodovia. Sobre o seu entorno e os 
impactos tão alardeados aos “100 bairros da capital” e “10 municípios da região 
metropolitana”, nada é informado. 
Quanto às intervenções referentes a Av. Cristiano Machado, licenciadas pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é importantes destacar que elas 
seriam realizadas em seis interseções, ou cruzamentos, desta avenida, de 
forma a diminuir a parada em sinais. Estas intervenções seriam, 
principalmente, a construção de viadutos. 
O Parecer Técnico da Gerência de Licenciamento de Infra-Estrutura e 
Autorizações Especiais, na Licença Prévia apenas da área compreendida pela 
obra na Cristiano Machado, considerou que “não é possível definir 
condicionantes, para aquilo que muitas vezes representa uma incógnita nas 
conseqüências” (SMAMA, 2005a, p.16, grifos incluídos), ou seja, não era 
possível avaliar a sustentabilidade do empreendimento, diante das poucas 
informações contidas no processo. “Diante do exposto, pondera-se que, sem 
maiores estudos sobre a proposta, as alternativas solicitadas e os possíveis 
impactos de cada uma delas, não cabe a SMAMA inferir arbitrariamente 
sobre a viabilidade e sustentabilidade do projeto” (SMAMA, 2005a, p.16, 
grifos nossos).  
Outra questão apontada pelo Parecer (SMAMA, 2005a) foi a de que o 
empreendimento deveria ser analisado como um todo, e não fragmentado, da 
forma como fora, conforme destacado na passagem a seguir: “Ressalta-se que 
o projeto proposto deverá ser desenvolvido considerando todo o eixo 
viário e suas respectivas áreas de influência, representando de fato toda a 
denominada Linha Verde, demonstrando inclusive a conexão com o 
Boulevard do Arrudas” (SMAMA, 2005a, p.16, grifos nossos). Contrário a este 
Parecer Técnico, que considerava as informações apresentadas como 
insuficientes, o Conselho Municipal de Meio Ambiente aprovou a Licença 
Prévia em 10 de agosto deste mesmo ano. 
No processo de Licença de Implantação (LI) da área de intervenção da Av. 
Cristiano Machado, o Parecer (SMAMA, 2005b), mais uma vez, considera as 
informações insuficientes para a análise técnica: “Por todo o exposto, a 
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SMAMA mantém-se coerente com sua posição, adotada desde a fase de LP, 
de não inferir arbitrariamente sobre a viabilidade e sustentabilidade da 
proposta” (SMAMA, 2005b, p.14). Este Parecer vai ainda afirmar que: 

“Entre as dezesseis condicionantes da LP, cujo prazo de cumprimento 
foi fixado como ´no requerimento da LI`, apenas cinco foram atendidas 
integralmente e sem ressalvas (...).  

Ora, ainda que a avaliação ambiental criteriosa não tenha se 
viabilizado, pelas informações que chegaram a ser prestadas e por meio 
das vistorias técnicas realizadas por esta Secretaria, está clara a 
existência de impactos negativos” (SMAMA, 2005b, p.14, grifos nossos) 

Este Parecer destaca, ainda, quando avalia o PCA (Plano de Controle 
Ambiental) apresentado pelo empreendedor, que teria por objetivo “aprovar a 
compatibilização das atividades econômicas necessárias ao homem e à 
conservação do meio ambiente”, e que, no que se referia a “análise social” 
deste plano, “não consta nenhum registro de caracterização do meio 
antrópico”, ou seja, relacionada à questão social (SMAMA, 2005b, p.10, grifos 
nossos). A revelia do Parecer Técnico, mais uma vez, o Conselho Municipal 
aprovou a concessão da Licença de Implantação em 04 de novembro. 
Toda esta apresentação é importante para caracterizar como o processo de 
licenciamento foi possivelmente “atropelado” pelo “interesse político” da obra, 
sobre a justificativa do “interesse público”, como se o interesse público fosse a 
aprovação de tais empreendimentos sem a devida avaliação dos impactos 
ambientais e medidas que os mitigassem ou compensassem.  
Só para se ter uma idéia do impacto direto da intervenção na Avenida Cristiano 
Machado, como conseqüência de desapropriações diretas nas suas seis 
interseções, foram removidos 991 domicílios, dentre estes 144 comerciais e 
847 moradias (URBEL, 2007, p.5). Das famílias que optaram pela modalidade 
de “Reassentamento Monitorado” pela Urbel, quase 75% optaram pelo 
reassentamento na região Norte e Nordeste de Belo Horizonte, ou seja, na 
região de abrangência da Comunidade de Mangueiras, que se situa próxima da 
fronteira entre estas duas regionais (URBEL, 2007, p.8)76.  
Isso demonstra uma maior pressão de moradias e serviços nesta área, sem 
considerar esse impacto a médio e longo prazos e a sua combinação com as 
duas outras grandes obras implementadas quase que simultaneamente, 
conforme destacadas neste relatório: a Duplicação da MG20 e a implantação 
do novo Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, no antigo 
Hipódromo Serra Verde, a pouco mais de 6km da Comunidade de Mangueiras. 
Já em Julho de 2006, a AMDA, uma ONG ambientalista, registrava em seu site 
que: 

“A construção da Linha Verde e a anunciada implantação do Centro 
Administrativo do governo no antigo hipódromo Serra Verde, sem 
planejamento e medidas capazes de proteger o patrimônio natural, cultural, 
histórico, arqueológico, espeleológico e paleontológico da região, foram 
duramente criticados pelos ambientalistas” (AMDA, 2006) 

                                                 
76 48,8% optaram pelo reassentamento na Região Norte e 25,6% na Região Nordeste (URBEL, 
2007, p.8). 
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Nesta mesma notícia, era divulgada a pressão exercida pelas instituições 
ambientalistas para que o estado de Minas Gerais, empreendedor destas 
obras, investisse em Unidades de Conservação na região de abrangência dos 
empreendimentos, como forma de compensar impactos ambientais por eles 
gerados, conforme legislação ambiental. Tal ação deve gerar um outro tipo de 
pressão por território nesta região, a por criação de Unidades de Conservação 
(UC), e possivelmente UCs de proteção integral, onde a moradia de pessoas 
não é permitida em seu interior. Este raciocínio parece se estabelecer quando 
se constata a proposta de criação da “Mata Werneck” em parte do território da 
Comunidade de Mangueiras, como veremos um pouco mais a frente, onde a 
família que daria nome a área pretende conciliar a construção de um Parque 
Ecológico com a ocupação econômica agregada de um empreendimento 
habitacional. 
Resumindo, haverá pressão imobiliária devido a uma maior procura por 
habitação, haverá pressão para a criação de áreas de proteção ambiental, e o 
território da Comunidade Quilombola de Mangueiras estará, como já vem 
ocorrendo, a mercê destas pressões caso não seja titulado rapidamente.  
 
A “Mata dos Werneck” 
 
Seguindo esta lógica da demanda por áreas de proteção ambiental e áreas 
para habitação, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e 
Sistema Viário da Câmara Municipal de Belo Horizonte77, em audiência 
ocorrida em 29 de abril deste, discutiu “o tipo de ocupação econômica 
agregada à construção do Parque Ecológico na área denominada ´Mata dos 
Werneck`” (Câmara Municipal de Belo Horizonte, p.31, grifos incluídos).  
Na pauta, não se fala sobre o que seria o “tipo de atividade ocupação 
econômica agregada” à criação do Parque. As falas apresentadas, 
principalmente de representantes do bairro Jardim Felicidade, destacam a 
importância da criação de uma área de preservação no lugar que denominaram 
por “Mata dos Werneck” (Câmara Municipal de Belo Horizonte, p.31, grifos 
incluídos), sendo parte desta mata sobreposta ao território original de 
Mangueiras, influenciando diretamente esta territorialidade78. Apesar de ser 
parte diretamente interessada, a comunidade não foi convidada ao debate e só 
ficou sabendo dele em junho, por informação de um conhecido da região. 

                                                 
77 O interessante desta reunião foi que, segundo a ATA, a discussão se restringiu à importância 
da criação do Parque Ecológico, tema que estaria mais relacionado a Comissão de Meio 
Ambiente e Política Urbana desta Câmara, e não à Comissão onde ocorreu, a que trata do 
“Desenvolvimento Econômico”.  
78 Dar nome à “mata” pode representar uma tentativa de se legitimar e definir uma determinada 
forma de discussão. Segundo BOURDIEU (2003, p.116), o poder de nomeação seria “ato da 
magia social que consiste em tentar trazer à existência a coisa nomeada”, de “impor uma nova 
visão a uma nova divisão do mundo social”. 
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Já no dia 20 de maio do mesmo ano, quase um mês após a discussão na 
Câmara, o tema da criação de um Parque na área da “Mata dos Werneck” é 
inserido na 15ª. Reunião do Subcomitê da Bacia Hidrográfica do Onça. 
Dois representantes da família Werneck estiveram presentes para apresentar a 
proposta, dentre eles se destacou Otávio Werneck, filho de Hugo Werneck, que 
afirmou que pretendia, em conjunto com a criação do Parque da “Mata 
Werneck”, desenvolver um projeto de “urbanização do local, mas em 
consonância com o que se pensa fazer nessa área – não a projetos de 
loteamento. O modelo de urbanização deverá ser negociado com a prefeitura e 
os moradores locais” (ONÇA, 2008, p.3). 
Otávio Werneck procurou, na reunião, valorizar a atuação da família na 
preservação desta Mata. Segundo ele: “essa área era usada para pastagem e 
hoje está revegetada, em virtude do trabalho dos proprietários. Afirmou a 
importância do trabalho de preservação feito pela família” (ONÇA, 2008, p.3). 
Também se falou sobre “um loteamento clandestino” que estaria causando 
assoreamento em alguns córregos locais. Outros participantes destacaram 
como um problema da região as “ocupações irregulares”, que seriam 
posteriormente legitimada pela Prefeitura de Belo Horizonte, promovendo uma 
pressão desse modelo de ocupação desregulada (ONÇA, 2008, p.3). 
A questão da preservação desta Mata foi enfatizada pelos representantes 
presentes. Foram relatados levantamentos feitos pela Prefeitura de Belo 
Horizonte e pelo Governo do Estado de áreas que seriam importantes serem 
preservadas, como compensação das obras do Vetor Norte, portanto, sugeria-
se que esta mata fosse destacada para estes estudos. Na reunião foi assinada 
uma carta, encaminhada ao IEF, onde foi apresentada a importância da criação 
de um Parque Estadual no local. 
Importante destacar, mais uma vez, que a Comunidade de Mangueiras, apesar 
de diretamente interessada pela questão, não foi ao menos mencionada nas 
discussões. A categoria de Parque, segundo legislação de Unidades de 
Conservação (UC), não permite a existência de moradores no seu interior, e 
mesmo os vizinhos, passam a ter maiores restrições de uso, devido a “zona de 
amortecimento” destes parques. Logo, dependendo da área proposta para a 
criação deste Parque, haverá, na melhor das hipóteses, a restrição de uso para 
o Território da Comunidade Quilombola de Mangueiras, e na pior, sua 
expulsão. 
Deve-se também registrar que a área da Mata é importante para a 
comunidade. Além de compor seu território, permite a sustentabilidade 
ambiental deste, pois quaisquer atividades produtivas que venham a intervir 
sobre este espaço poderão gerar externalidades ambientais determinantes 
neste grupo. Portanto, é do interesse dos mangueirenses a preservação da 
mesma, mas sob outro modelo, que não os tornem “intrusos” ou “visitantes” de 
sua própria territorialidade sócio-cultural. 
A preocupação da comunidade com a preservação desta área foi destaca no 
Parecer Técnico nº 357/08, da Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente 
de Belo Horizonte (SMAMA), que, sobre o estado de conservação da cobertura 
vegetal na região hoje ocupada pela comunidade de Mangueiras, atesta a boa 
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conservação desta, conforme passagem abaixo, destacando ainda a presença 
das mangueiras que dão nome a comunidade:  

A maior parte da área é coberta por vegetação contínua 
(exceto clareiras ocupadas e estradas de terra utilizada como 
de serviço pela COPASA), com Mata Atlântica em estágio 
médio a avançado de regeneração natural, inclusive com 
remanescente de mata de galeria junto ao Córrego Lajinha, e 
ecótone de Cerrado. Próximo às casas encontram-se algumas 
espécies exóticas frutíferas e ornamentais, com destaque para 
o bosque de mangueiras que dá nome à Comunidade junto 
ao acesso pela Rodovia (SMAMA, 2008, p.2, grifos nossos). 

Para compor melhor este quadro de preservação, este mesmo Parecer Técnico 
destaca a fauna existente na região hoje ocupada pela comunidade de 
Mangueiras:  

A fauna associada é típica, com relato pelos moradores de 
diversas espécies de vertebrados, incluindo todas as classes 
de vertebrados (peixes anteriormente ao lançamento de 
esgotos no Córrego). Relatos de moradores destacaram 
animais de porte médio, incluindo serpentes, teiú, ouriço-
cacheiro e jaguatirica. Durante a vistoria, a SMAMA identificou 
a vocalização característica de rãs e micos-estrela. Entre os 
animais domésticos, foram observados cães, galos/galinhas e 
cavalos (SMAMA, 2008, p.2). 

Tal atestado de que a área na região da territorialidade da comunidade vem 
sendo preservada, foi feito por uma fiscal da Secretaria de Meio Ambiente da 
Prefeitura, que, ainda em fevereiro de 2007, assim relatava e explicitava a 
degradação ambiental resultante de ocupações clandestinas e de obras de 
urbanização realizadas pela PBH: 

 Verificamos a existência de área preservada com grande significância 
tanto para a comunidade quilombola detentora da posse, quanto para o 
Município, área esta que vem sendo pressionada pelas ocupações 
clandestinas lindeiras causadoras de degradação ambiental e vem 
sofrendo degradação ambiental com as intervenções da urbanização 
pela PBH (SMAMA, 2008, p.3, grifos nossos). 

Na ATA da Reunião do Subcomitê da Bacia Hidrográfica do Onça (ONÇA, 
2008, p.3), ainda é dito que ocorreria uma Audiência na Assembléia Legislativa, 
audiência esta ocorrida no dia seguinte, na Comissão de Meio Ambiente desta 
casa, onde o Governo do Estado de Minas Gerais foi chamado a explicar sobre 
o “atraso no cronograma ambiental”, ou seja, nas compensações ambientais 
referentes aos empreendimentos do Governo no vetor Norte da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, mais especificamente: Linha Verde, o 
Aeroporto de Confins, o Rodoanel e o Centro Administrativo (ALEMG, 2008).  
O Secretário Estadual de Meio Ambiente informou que, até 2010, o Governo 
pretende gastar R$200 milhões de reais para cumprir as condicionantes 
referentes ao impacto ambiental das “obras do Vetor Norte”. Segundo ele, o 
governo pretende “proteger”, com áreas de preservação, 15.000 hectares na 
região, instalando cinco parques naturais, quantitativo este considerado 
insuficiente pela representante da ONG ambientalista AMDA (ALEMG, 2008).  
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Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais (CAMG) 
 
A proposta da criação de um Centro Administrativo que unificasse a localização 
das secretárias e órgãos do Governo do Estado vem sendo discutida desde 
2003, quando a sua construção fora inicialmente proposta na área do antigo 
Aeroporto Carlos Prates. No ano de 2006, o Governo do Estado passa a 
divulgar a intenção de construir este Centro na área do Hipódromo Serra 
Verde, na região de Venda Nova, Belo Horizonte, quase na divisa dos 
municípios de Vespasiano e Santa Luzia. Segundo o Relatório de Impacto 
Ambiental (RIMA), elaborado para o licenciamento prévio, a escolha desta área 
seria pelo fato de ser a Região Norte “vetor relevante de crescimento” e de já 
se encontrarem em desenvolvimento obras de infra-estrutura como a Linha 
Verde (LUME, 2006, p. 9). 
Sobre as “alternativas locacionais”, o RIMA afirma que 94% do território de 
Belo Horizonte, capital do Estado que pela Constituição Estadual deve abrigar 
a sede do Governo, está ocupada, restando poucas áreas “desocupadas” e 
com restrições variadas. 
Entre as áreas que teriam sido estudadas para receber o CAMG está a região 
da Granja Werneck, que, segundo o RIMA, “apesar de possuir dimensões 
suficientes para o projeto, apresenta carência de infra-estrutura, além de 
limitações relacionadas à Lei de Operação Urbana da Bacia do Ribeirão do 
Isidoro” (LUME, 2006, p.9) 
A área prevista para a construção do CAMG é de 93 ha, onde se pretende 
construir seis prédios, sendo: um do Palácio de Governo, dois para as 
Secretarias de Estado e órgãos, um Auditório, um Centro de Convivência e um 
prédio de Serviços. Previsão de 200 mil metros quadrados de área construída, 
obra que tem custo estimado em um bilhão de reais (ESTADO DE SÃO 
PAULO, 2007, p.A10). Segundo matéria do jornal Estado de São Paulo, “a 
previsão é que o Centro Administrativo abrigue uma verdadeira ´cidade`, com 
16 mil funcionários, e atenda diariamente, uma média de 10 mil pessoas” 
(ESTADO DE SÃO PAULO, 2007, p.A10). Apesar do RIMA não confirmar este 
quantitativo, ele prevê uma área de estacionamento para 4.871 veículos 
(LUME, 2006, p.7). 
Entre os possíveis impactos negativos do empreendimento, aquele que mais 
nos interessa por, provavelmente, também impactar indiretamente a 
Comunidade de Mangueiras, que está a pouco mais de 6 quilômetros do 
CAMG, é, conforme citado no RIMA, a “pressão sobre População Local” por 
conta da especulação imobiliária na região, que pode promover a valorização 
dos imóveis e, com isto, uma pressão para a saída da população local, devido 
ao pouco poder de negociação desta diante das pressões imobiliárias. Como 
forma de minimizar tal impacto, o documento fala, ainda mesmo que de forma 
um pouco genérica, em “medidas de controle à especulação imobiliária” 
(LUME, 2006, p.19). Outros impactos mencionados são: “Impacto Pressão para 
Aglomerações e Favelamentos”, devido à atração de pessoas que, na 
expectativa de uma oportunidade de emprego, principalmente na fase de 
construção do empreendimento, acabam acelerando o processo de ocupações 
irregulares, e, ainda, a “Perda da Identidade Local”, a partir da operação do 
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CAMG, devido à perda das características culturais, das tradições e do 
comportamento da população local (LUME, 2006, p.20-22). 
A Licença Prévia (LP) do empreendimento foi aprovada em 06 de fevereiro de 
2007. Já a Licença de Instalação (LI)79 foi aprovada em 13 de agosto deste 
mesmo ano, com a qual se iniciaram as obras de construção que tem previsão 
de durarem aproximadamente 33 meses. 
A grande preocupação consiste, como já relatado quando nos referimos aos 
empreendimentos governamentais, na omissão da presença da Comunidade 
Quilombola de Mangueiras e, com esta, na não previsão de medidas que 
possam mitigar e até mesmo compensar possíveis impactos negativos sobre 
ela. Segundo pessoas que tiveram acesso ao Estudo de Impacto Ambienta 
(EIA), estudo este mais completo do que o RIMA, a comunidade é mencionada 
em um determinado momento como sendo “possivelmente” quilombola, mas, 
ao mesmo tempo, este atributo, é colocado em dúvida por informações de um 
vizinho, que tem interesses conflitantes com a comunidade. 
A hipótese desta dúvida, de um lado um vizinho que desqualifica a 
Comunidade como sendo quilombola, e de outro a Fundação Cultural 
Palmares, um órgão público vinculado a União, parece servir de justificativa 
para que o licenciamento deste empreendimento não estabeleça ações que 
minimizem os impactos deste empreendimento sobre a territorialidade desta 
comunidade.  
 
 
Injustiça Ambiental Através do Acesso a Águas e a Exposição ao Esgoto 
 
A qualidade das águas é um fator importante que demonstra a intensidade dos 
conflitos sócio-ambientais relacionados à comunidade Mangueiras e à 
população envolvente. A comunidade sempre utilizou a água das minas, mas 
com a poluição destas em decorrência da implantação do bairro Tupi Lajedo e, 
mais recentemente, da ocupação do Novo Lajedo, se tornaram impróprias para 
o consumo.  
 

                                                 
79 Segundo informações do Sistema Integrado de Licenciamento Ambiental (SIAM) 
o empreendimento tem o número 05461142000170, Processo técnico 01049/2007.  A LP tem o 
número de processo 01049/2007/001/2007, e a LI nº 01049/2007/002/2007. Estas são algumas 
das poucas informações acessíveis no site da Secretaria do Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável (SEMAD). 
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FQM-UOT009 Localização de Mangueiras em relação ao bairro Tupi-Lajedo e à ocupação Novo Lajedo 

 
Diante deste quadro, a comunidade passou a reivindicar a utilização dos 
serviços de água da COPASA, mas esta resistia em atendê-los, alegando que 
não poderia efetuar a ligação de água em áreas não “regularizadas 
urbanisticamente” (SMAMA, 2007, p.2). O atendimento da COPASA à 
comunidade é resultado de vários pedidos e cartas à empresa e instituições do 
poder público, relatando as condições que a comunidade sempre enfrentou 
sem o acesso à água tratada e energia elétrica. Só com a intervenção do 
Ministério Público os mangueirenses passaram a ser atendidos por esta 
empresa, no final de 2006. 
A contaminação e poluição das minas d’água modificam o modo de uso do 
território e o uso dos próprios recursos. Detectamos durante as investigações a 
tradição do uso das águas provenientes das minas. Além das águas das minas, 
a comunidade utiliza há pouquíssimo tempo a água fornecida pela COPASA, 
alternando os usos conforme as necessidades e condições financeiras. A frágil 
economia fica ainda mais afetada com os gastos relativos à água tratada, pois 
muitos sobrevivem da renda de pequenos serviços, da bolsa escola e 
aposentadorias. Alguns mangueirenses relatam dificuldades financeiras para 
realizarem o pagamento das faturas da COPASA. Dizem que, se as minas não 
estivessem poluídas, usariam mais suas águas e menos a da COPASA, com o 
objetivo de reduzirem o valor do pagamento à empresa. 
O crescimento desordenado das ocupações de áreas no entorno da 
comunidade, a construção no bairro Tupi Lajedo de uma rede de esgotamento 
pluvial que desemboca na nascente do Lajinha, a passagem da rede de esgoto 
deste mesmo bairro por dentro da comunidade, que constantemente apresenta 
vazamentos e, ainda, a presença de esgotos não canalizados que são jogados 
na direção da comunidade, são alguns dos fatores de contaminação das 
nascentes existentes no território de Mangueiras. 
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FQM-CSA012 - Vazamento da rede de esgoto do bairro Tupi-Lajedo, a poucos metros da 

nascente do Córrego Lajinha. (junho/2008) 

 
Em fevereiro de 2007, uma fiscal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente fez 
um Relatório de Vistoria em que cita que “a partir de 2003 com urbanização 
das ruas à montante executada pela Prefeitura no Orçamento Participativo e a 
pressão das ocupações clandestinas no Bairro Lajedo iniciaram os problemas 
relatados pelos representantes e que confirmamos na vistoria”. Alguns dos 
“problemas” relatados por esta funcionária pública foram: 

“- Lançamento de esgotos na rede pluvial: verificamos o vazamento de 
esgotos no solo próximo à escada, caindo diretamente na descida d`água 
próxima a nascente, poluindo-a. 

- Mesmo sem o vazamento direto de esgoto, as águas pluviais sempre vêm 
poluídas por resíduos (plásticos, garrafas, lixo), fezes de animais, etc, como 
verificamos; mesmo sem a existência de águas a montante do vazamento 
de esgoto, a escada se encontra com lodo seco característico de poluição. 
Nas fotos podemos identificar o acúmulo de águas poluídas e o vazamento 
da rede da COPASA. 

- Com o direcionamento da rede pluvial para o local e a impermeabilização 
das ruas e das áreas ocupadas irregularmente, o aumento do volume de 
águas e da sua velocidade vem provocando desbarrancamentos das 
margens do córrego e queda de árvores cujas raízes são solapadas pela 
força das águas. 

- Verificamos que a própria descida d`água já se encontra totalmente 
danificada, com pouco tempo de término das obras da PBH. 

- As obras de contenção do final da rua Pintor Pablo Picasso também já se 
encontram instáveis e danificadas. As bocas de lobo da rede pluvial estão 
obstruídas pelo carreamento de materiais oriundos das áreas do 
loteamento Lajedo, fazendo com que as águas passem por cima das 
contenções, desestabilizando-as. Verificamos o rompimento de passeios, 
inclinação da grade de proteção, instabilidade do rip rap feito de solo na 
lateral da contenção” (SMAMA, 2007, p.2). 
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Ainda sobre o esgotamento pluvial, esta servidora irá informar que: 

Apesar de ser o caminho natural das águas da região, a 
inadequação do sistema de drenagem provocou o rompimento 
das obras, aumentou a velocidade e o volume das águas que 
ali afluem, o que provoca desestabilização das margens e 
queda de árvores ao longo dos recursos hídricos. A chegada 
de esgotos in natura, lixos, resíduos poluem as nascentes 
que abastecem esta comunidade, que vem se mobilizando 
para manter suas raízes culturais e principalmente preservar o 
meio ambiente. (SMAMA, 2007, p.3, grifos nossos) 

Apesar da fiscal de Meio Ambiente da Prefeitura de Belo Horizonte ter 
observado todas estas inadequações, envolvendo obras do próprio poder 
municipal, não foram feitas correções que solucionassem a poluição do 
território desta comunidade, pelo contrário, os problemas permanecem os 
mesmos, como destaca mais recentemente o Parecer Técnico nº 357/08 da 
Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente de Belo Horizonte (SMAMA), 
que comenta as conseqüências da destinação inadequada de esgoto e águas 
pluviais: 

A destinação inadequada de esgotos e águas pluviais 
provenientes da ocupação desordenada do entrono pode 
provocar sérios problemas ambientais como a 
contaminação do lençol subterrâneo e formação de 
processos erosivos, com conseqüente assoreamento de 
nascentes e talvegues à jusante. Na vistoria realizada no 
local no dia 02/04/2008, foi observada erosão em acelerado 
processo de escavação no talvegue do Córrego Lajinha, e, 
segundo informações verbais dos moradores, este processo se 
instalou após lançamento de drenagem pluvial, feito pela 
SUDECAP, de bairro localizado à montante. Nesta vistoria foi 
observado, também, o acúmulo de materiais de forma 
inadequada às margens do Córrego Lajinha, com risco de 
deslizamento para o interior do Córrego e conseqüente 
assoreamento (SMAMA, 2008, p.2, grifos nossos). 

Ainda em relação ao direcionamento do esgoto do bairro Tupi-Lajedo para 
dentro de Mangueiras, é importante registrar que este foi realizado a revelia 
desta comunidade, sem um processo de negociação, e mesmo depois da 
realização desta obra, a comunidade ainda teve que pressionar vários órgãos 
públicos para, a exemplo da água, ter acesso a estes serviços.  
Novamente através de pressão política, Mangueiras conseguiu, em novembro 
de 2007, que fosse realizada pela COPASA uma análise técnica das águas das 
sete minas presentes no território, utilizadas por todos para beber, lavar roupas 
e limpar a casa, entre outros usos. 
As sete minas analisadas foram identificadas com os nomes de alguns dos 
moradores da comunidade quilombola. Destacamos os resultados das análises 
e chamamos a atenção para a descontinuidade do monitoramento ambiental 
feito pela COPASA e a não resolução do problema do esgoto que contribui 
para a poluição das minas. 
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Análise das sete minas existente no território Mangueiras 

Local de coleta Estreptococos Fecais Escheria Coli / NMP / 
100ml 

Mina - Rosângela – 1   0,0 0,0 

Mina – Helena – 2 414,0 35,9 

Mina – Wanda – 3 79,0 93,4 

Mina – Maria – 4 2.430,0 50,4 

Mina – João -5  1.632,0 47,1 

Mina – Manoel – 6 194,0 0,0 

Mina – Última – 7 1,1 x 10� 1.203,3 

 Fonte: relatório de Visita Técnica do Projeto Manuelzão – 08/11/2007. 
 
Destacamos os principais fatores que contribuem para a contaminação das 
minas, tornando-as inapropriadas para o uso dos moradores. 

• Direcionamento do sistema de drenagem de águas pluviais provenientes 
do bairro Tupi - Lajedo para dentro do córrego Lajinha;  

• Existência de esgoto a céu aberto e esgoto canalizado, que 
constantemente apresenta vazamentos, direcionados para o córrego 
Lajinha e o território de Mangueiras; 

• Erosão em taludes próximos às minas e ao córrego; 
• Menor incidência de luz solar nas águas devido ao assoreamento; 
• Assoreamento das minas e do córrego Lajinha; 
• Alteração da composição e estrutura da fauna e da flora; 

Destacamos as conseqüências da contaminação das minas e do córrego:  
• Insatisfação da comunidade com os responsáveis pelas obras de 

urbanização do bairro Lajedo; 
• Instabilidade nas relações sócio-comunitárias entre Lajedo e 

Mangueiras; 
• Aumento e ou aparecimento de doenças, principalmente nas crianças 

que brincam neste território exposto à poluição; 
• Aumento da demanda por serviços da saúde; 
• Interferência no patrimônio cultural e territorial da comunidade; 
• Diminuição da oferta e garantia hídrica; 
• Aumento da demanda de água tratada para abastecimento da 

comunidade; 
• Aumento dos gastos financeiros da comunidade para suprir o 

abastecimento de água; 
• Impacto visual; 
• Modificação do escoamento superficial de água na comunidade, com 

variação de intensidade de acordo com a sazonalidade; 
Concluímos que a contaminação das minas causa um impacto de natureza 
cumulativa, afetando o solo, causando doenças e aumentando as dificuldades 
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financeiras das famílias mangueirenses pela elevação das despesas 
decorrentes do uso majoritário da água tratada pela COPASA. Até o momento 
não foi realizada nenhuma medida de mitigação, compensação ou indenização 
em relação aos danos ambientais ocorridos em Mangueiras. 
Atualmente, eles não podem ao menos alternar ou dividir o uso da água da 
mina e da água tratada, a primeira para fazer os serviços de limpeza das casas 
e roupas, e a última para beber, preparo de alimentos e higiene pessoal, mas 
alguns moradores em dificuldades financeiras ainda utilizam as águas mesmo 
contaminadas. 
É evidente que a água tratada e o esgoto são demandas para o saneamento 
básico, e inegável que é um direito da comunidade, mas o que está em 
discussão é a degradação dos recursos naturais utilizados historicamente pelo 
povo da comunidade, que gera conseqüências sociais e econômicas negativas, 
intensificando o conflito sócio-ambiental.  
A situação da qualidade das águas na comunidade de Mangueiras traz à tona a 
necessidade da população do bairro Lajedo de ter acesso aos serviços de 
saneamento básico, mas a degradação ambiental das minas e do córrego não 
justifica esse acesso, pois existem alternativas para o controle e monitoramento 
ambiental através de técnicas de engenharia sanitária das quais dispõem a 
COPASA e a PBH, ambas diretamente envolvidas com a regularização dos 
serviços e infra-estrutura do bairro próximo à comunidade afetada. Essa 
situação demonstra a necessidade de bom senso e percepção do risco 
ambiental tanto para o bairro, que não poderia ficar sem o saneamento básico, 
quanto para a comunidade quilombola, que luta para ter os mesmos direitos de 
estrutura sanitária, sem que sejam afetados os recursos naturais necessários à 
sua reprodução social.  
Toda esta relação de conflitos torna urgente o processo de regularização e 
titulação desta comunidade, sob pena de que as várias pressões e 
apropriações sobre seu território inviabilizem sua reprodução social como tal. 
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3. Legitimação e criminalização ambiental 

 
 
 
Apesar de sofrer com a dificuldade de acesso aos recursos naturais que 
compõem seu território histórico-cultural e receber uma carga desproporcional 
de poluição em conseqüência de outros projetos regionais, a Comunidade de 
Mangueiras ainda tem que passar por todo um processo de legitimação 
ambiental.  
Ao longo do período de realização deste Relatório, a comunidade esteve 
envolvida em diversos eventos relacionados diretamente com a questão 
ambiental. Participou de reuniões do Comitê de Bacias relacionados ao Projeto 
Manuelzão; foi alvo de “vistorias” por parte da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente; promoveu reuniões locais para discutir sobre o tema, com a 
presença de alunos das escolas vizinhas, além de evento realizado, todo ano, 
na época em que se comemora a Abolição da Escravatura, 13 de Maio, em que 
celebra a “Saudação à Mãe Natureza” através dos “4 elementos – terra, água, 
ar e fogo”. As lideranças deste grupo ainda discutiram e aprovaram a proposta 
de criação de uma “bandeira” representativa da comunidade, que deverá ter 
como símbolos uma mangueira e os quatro elementos da natureza. 
Esta relação da comunidade com a questão ambiental fica também 
evidenciada na denominação de sua territorialidade: Mangueiras, em referência 
às árvores desta espécie frutífera que compõem o bosque localizado em sua 
entrada, às margens da rodovia MG-20. Ou, ainda, pelo importante 
conhecimento das pessoas mais velhas sobre as plantas locais e a utilidade 
das mesmas para fins medicinais e celebração de ritos mais “tradicionais”. 
Apesar de seu modo de vida ser muito dependente da manutenção de seu 
território, que é um espaço ambiental, alguns dos mangueirenses têm 
dificuldade em se caracterizar como “ambientalistas”, seja pela legislação 
ambiental que lhes parece de difícil compreensão, seja por perceberem os 
ambientalistas como defensores de uma natureza que é separada do “ser 
humano” e que em alguns momentos, parece-lhes excluí-lo.   
A todo momento, parecem ser chamados a comprovar que são “defensores do 
meio ambiente” e ainda depender destas “provas”, avaliadas por inúmeros 
“técnicos” e “doutores ambientais”, para garantirem suas permanências no 
próprio território sócio-cultural.  
Um momento de maior tensão nesta relação ocorreu quando a comunidade foi 
autuada por permitir a realização de um aterro em sua entrada, próxima à MG-
20. A área estaria a menos de 30 metros do Córrego da Lajinha, sendo 
considerada, portanto, área de preservação permanente. Esta autuação foi 
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feita pela mesma fiscal que, um ano antes, atestara estar a comunidade sujeita 
a danos ambientais provocados pelo lixo e esgoto oriundos das ocupações 
vizinhas e também pelas intervenções realizadas pela Prefeitura, intervenções 
estas que não foram corrigidas pelo poder público. 
A justificativa dada pela comunidade para a realização do aterro foi a de que 
necessitava de uma área para transferir algumas das casas que estavam em 
situações de risco, como as de Pipica e Roseli. Em parte dessa mesma área 
também se pretendia construir futuramente um Centro Cultural. Como a fiscal 
estava acompanhada por policiais militares, foi também lavrado um Boletim de 
Ocorrência, ficando o representante da comunidade sujeito a responder por 
“crime ambiental”.   
Nos dias seguintes, foi tenso o processo de defesa deste representante, que 
buscou apoio na Defensoria Pública e em instituições públicas municipais com 
as quais tem contato, como a COMACOM e a Regional Administrativa Norte e, 
indiretamente, até mesmo na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
Destacamos aqui as diferenças entre o tratamento dispensado a um ator social 
e aos atores públicos pelos organismos ambientais públicos. De um lado 
vemos um ator social que, principalmente por desconhecimento, é tratado 
como um “criminoso”; de outro lado, atores públicos que promovem obras 
através de licenciamentos “sumários”, com informações insuficientes sobre os 
seus impactos, e ainda restringem o acesso dos possíveis atingidos aos 
processos de licenciamento ambiental dessas obras. Os atores públicos são 
tratados como “empreendedores”, promotores do “desenvolvimento econômico 
e social”, o que comprova uma verdadeira assimetria de poder na relação 
social com o meio ambiente, tal como a já enfrentada por esta comunidade na 
busca de sua inserção social diferenciada em uma sociedade marcada pelas 
heranças da escravidão. 
 
Movimento Ambiental em Mangueiras  
 
Ione e Ivone, moradoras da comunidade e integrantes da diretoria da 
Associação Quilombola de Mangueiras, elaboraram em 2006 um projeto de 
educação ambiental denominado “Mangueiras Limpa”, que foi inicialmente 
divulgado na Escola Humberto de Almeida. Este projeto visava apresentar a 
comunidade à escola, divulgar as propostas de intervenção no meio em que 
estão inseridas, e estimular em Mangueiras uma ação coletiva voltada para a 
estruturação de uma vida mais positiva e satisfatória. 
A campanha Mangueiras Limpa foi também divulgada em outras instâncias e 
tinha como um de seus principais objetivos a melhoria da qualidade de vida 
especialmente das crianças e jovens da comunidade, que brincam em áreas 
contaminadas pelo lixo gerado no local e nas redondezas e também pelas 
águas pluviais e esgotos que escoam para o Córrego da Lajinha e as minas 
d’água, poluindo-os.  
Ione relata que, durante o projeto, fizeram um vídeo documentário para retratar 
a atual situação da comunidade e a luta pela melhoria da qualidade de vida de 
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seus moradores. Uma cópia desse vídeo foi cedida para a biblioteca da Escola 
Humberto de Almeida. 
Em 2008, a comunidade organizou uma outra campanha visando a limpeza das 
casas e da área do território, quando foram coletados materiais recicláveis, 
madeiras e restos de construção civil que utilizam para construir suas próprias 
residências. Esse movimento estava em sintonia com as discussões realizadas 
nos comitês do Projeto Manuelzão, Núcleo Santinha, organização que Ivone 
integra representando a comunidade. O lixo foi reunido na praça da 
comunidade, perto da escola de EJA, e recolhido por um caminhão da PBH. 
Nos últimos três anos, desde que a comunidade se declarou remanescente de 
quilombo e se associou à Federação Quilombola de Minas Gerais – N´golo, 
alguns dos quilombolas mangueirenses começaram a agir na esfera pública, 
divulgando a comunidade, seus problemas, assim como a sua cultura e 
sabedoria. Além de se relacionar com instituições como a Defensoria Pública, a 
Assembléia Legislativa, a Câmara Municipal e ONG’s, a comunidade estruturou 
uma rede de comunicação com outras comunidades quilombolas, movimentos 
sociais e com as escolas da região.  
A relação entre a comunidade e as escolas locais é intensa e positiva; estas 
interagem com os mangueirenses participando de caminhadas ecológicas 
coordenadas pelo Sr. Thomaz, parceiro da comunidade. Atualmente, algumas 
escolas adotaram como projeto pedagógico o estudo da natureza, da paisagem 
e da qualidade de vida em Mangueiras. Além desses temas, as escolas 
também começaram a se interessar pela cultura e história da comunidade, 
reconhecendo-a como quilombola, aprendendo sobre as especificidades do 
local e discutindo o significado das expressões “quilombo” e “diversidade 
cultural e étnico-racial”. 
Algumas das crianças e jovens de Mangueiras que estudam nas escolas da 
região tornaram-se referências e lideranças quando se trata de discutir sobre 
as diferenças da comunidade em relação ao seu entorno, aos bairros e à 
cidade em geral. Porém, a atuação política das crianças e jovens de 
Mangueiras não é considerada por eles mesmos de maneira explícita e 
consciente, talvez por não se identificarem com a construção atual da 
identidade quilombola, uma vez que expressam um grande desejo de 
integração com a infância e juventude dos bairros vizinhos e a negação das 
diferenças advindas da legitimação identitária em processo. 
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Uma comunidade, um território 
 
 
O presente relatório tem por objetivo caracterizar as famílias quilombolas e 
demais moradores e usuários do território da Comunidade Quilombola de 
Mangueiras, bem como identificar as formas de reconhecimento deste  território 
de ocupação e vivência. 
Os dados apresentados até aqui caracterizam a comunidade residente em 
Mangueiras como portadora de uma identidade histórica e cultural singular em 
relação aos demais moradores da região. Trata-se de comunidade de 
descendência comum a um casal de lavradores negros que, já na segunda 
metade do século XIX, utilizava aquelas terras para seu sustento e reprodução 
de seu modo de vida. Tendo resistido a sucessivos processos de diáspora e 
contra-diáspora impostos pelas rápidas transformações advindas da 
urbanização da região, os descendentes do casal fundador preservaram um 
sentido de comunidade que agora reemerge, diante de um contexto histórico 
favorável, por meio da identidade quilombola. 
A ancestralidade comum e o forte vínculo com aquele território evidenciam-se 
hoje por um sentido de coletividade expresso em elementos de diversas 
ordens, desde o trato das pessoas por apelidos, o compartilhamento de 
memória histórica de eventos comuns, o padrão de casamentos próximos – 
havendo inclusive endogamias sucessivas –, o compartilhamento de saberes e 
crenças relativas ao uso medicinal e místico da flora da região, entre outros.  
No plano da organização político-comunitária, o Quilombo é amplamente 
reconhecido por diversos atores institucionais do município e do estado, e se 
encontra, por meio de Associação regularmente constituída, pronto a receber a 
titulação de suas terras. 
 
Pelas razões expostas na apresentação deste relatório, a presente conclusão 
dará especial atenção à definição do perímetro do território. 
Atualmente, os moradores de Mangueiras encontram-se alocados em um 
espaço residual de menos de 2 hectares. O mapa 6, na próxima página, 
localiza tal área, entre o córrego do Laginha e a divisa das terras hoje 
pertencentes ao espólio de Samuel Werneck.  
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O presente estudo revelou a existência de duas territorialidades superpostas na 
região: 1) a memória legal das terras do Ribeirão da Izidora (terreno original de 
Cassiano e Vicência), confirmada pela memória de uso de tal terreno,  e 2) a 
área necessária à sustentabilidade física e cultural do quilombo de Mangueiras, 
ligeiramente diferente do terreno originariamente ocupado pelo casal Cassiano 
e Vicência. Levando-se em conta as razões elencadas na apresentação deste 
relatório, nomeadamente o compromisso assumido pelo Estado brasileiro com 
a garantia, na titulação de terras a populações tradicionais, a uma área 
suficiente ao pleno desenvolvimento dessas populações, concluímos ser esta 
segunda territorialidade aquela que deve nortear a delimitação do perímetro do 
quilombo de Mangueiras. De qualquer forma, cabe aqui caracterizar as duas 
representações espaciais/ territoriais citadas acima: 
 
A memória legal das terras  
 
Em primeiro lugar, há a memória legal das “terras do Ribeirão da Isidora”, de 
cuja totalidade só temos os fragmentos dados pelos documentos colhidos 
neste estudo. O mapa 3, apresentado na página 33, traz o desenho original da 
partilha das terras do Ribeirão da Izidora. O mapa 7, na próxima página, 
representa a projeção dessas terras sobre os terrenos atualmente existentes 
na região. 
O levantamento histórico indica que o processo de fragmentação do território 
original está fortemente ligado à presença da família Werneck na região. Ao 
que tudo indica, a iniciativa de registro da partilha partiu de Roberto Furquim 
Werneck, para quem parte dos descendentes de Cassiano e Vicência teriam 
vendido suas terras. A forma dessas vendas não ficou clara, assim como o 
contexto em que elas se deram. De qualquer modo, a memória de uso (bem 
como parte dos documentos) indica que a área original continuou sendo de 
importância para a sobrevivência dos remanescentes. A forma pela qual a 
divisão se deu, fez com que Roberto Werneck ficasse com uma área entre 
aquelas dos filhos herdeiros de Cassiano e Vicência, fato que pode ter 
aumentado a pressão imobiliária posterior sobre os 6 herdeiros remanescentes. 
Também na partilha, foram estabelecidas servidões sobre as partes. De um 
lado, Roberto tinha direito de acesso a um “rego” que passava pela área de 
Maria Bárbara e Pedro, e de outro, dava direito de passagem por estrada que 
passava por dentro de seu quinhão.   
Podemos concluir que Roberto Werneck tenha solicitado a “Divisão do Ribeirão 
da Izidora” como forma de legitimar algum processo de aquisição de áreas 
então ocupadas pelos herdeiros de Cassiano e Vicência. Como as terras eram 
uma área familiar, um território coletivo, ao se tornar “legal” juridicamente, foi 
fragmentado, dividido e individualizado entre os herdeiros. Esta fragmentação 
tornou as várias faces deste território mais susceptíveis à pressão imobiliária e, 
com o tempo, restringiu o acesso dos mangueirenses. 
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A memória de uso, contudo, se manteve, sendo inclusive forte fator de 
identificação entre os remanescentes, por meio do compartilhamento de relatos 
que incluem, em tempos idos, as alterações da paisagem (a moita de bambu 
plantada por Marcos), o uso econômico da área (extração de argila para 
produção de panelas, cultivo de hortaliças e outras atividades agrícolas) e, 
mais recentemente, a memória de usos de subsistência (retirada de lenha e 
capim). 
 
O território atualizado 
 
As transformações por que passou a região impactaram decisivamente na 
história de Mangueiras. Assim, é bastante natural que o território necessário à 
sobrevivência física e cultural do grupo também tenha sofrido reconfigurações. 
O crescimento demográfico dos Mangueirenses, bem como a rápida 
urbanização da área, provocaram alterações sensíveis nas necessidades de 
reprodução do grupo. Atualmente, a maior pressão sobre os moradores de 
Mangueiras se refere a necessidades habitacionais, sem prejuízo da 
manutenção de costumes e valores relacionados à terra. 
A atual área de moradia à qual se encontram reduzidos os mangueirenses é 
precária e altamente inadequada. Muitas das casas, como descrito no capítulo 
III, estão construídas em áreas de risco (de grande declividade) e/ou de 
preservação permanente (próximas a nascentes). As imagens do anexo 45 
ilustram, melhor que as palavras, a situação emergencial de moradia da 
população do Quilombo. 
Por outro lado, as características topográficas e naturais do território dificultam 
a seleção de áreas para construção de moradias. A grande declividade do 
terreno, a existência de várias nascentes, a presença de um córrego e o tipo de 
vegetação (de mata atlântica) impõem severas restrições ambientais á 
edificação de casas no local. Como apresentado no capítulo V, a comundidade 
já sofreu retaliações do poder púbilco ao permitir a execução de um aterro na 
parte baixa da área atualmente ocupada, justamente com vistas a realocação 
de moradias.  
A condição das moradias atuais, bem como da área residual atualmente 
ocupada pelo grupo, evidencia, portanto, a necessidade urgente de 
transferência de parte das mesmas para áreas planas do território. Isso implica 
a necessidade de incorporação ao território do quilombo de uma área de 
desaterro às margens da Estrada do Sanatório, com excelentes condições para 
atender à necessidade de moradia. No mapa 8, que apresenta a configuração 
atual do território identificado, pode-se ver claramente esta área na esquina 
nordeste do perímetro, cuja dimensão é de aproximadamente 1,5 ha. Na 
delimitação desta área, tomamos como divisa com o imóvel vizinho os limites 
da área aplainada, deixando, assim, de fora do território a área vegetada que 
não correspondia originalmente ao território de Mangueiras.  
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As imagens do anexo 54 ilustram o aspecto da área, adequado à realocação 
das residências, bem como à construção de um futuro centro comunitário, cujo 
projeto vem sendo há tempos preparado pela Associação Quilombola.  
O aplainamento da área é resultado, segundo relatos colhidos de moradores da 
região, de obras de desaterro feitas pelo DER durante o processo de 
duplicação da via MG-20. 
Outra transformação significativa sofrida pela comunidade foi a construção da 
rodovia MG –20 e sua recente duplicação, isolando parte do terreno original 
situado às margens do Ribeirão do Onça. Atualmente, portanto, não há sentido 
em incorporar esta área isolada ao território de Mangueiras. Além do mais, há 
uma família morando em parte desta área, razão pela qual a comunidade de 
Mangueiras, num gesto de boa-vontade, preferiu abrir mão da área marginal do 
Ribeirão do Onça, deixando-a de fora do perímetro do Quilombo, tal como 
indicado no mapa 8. 
Por fim, na fronteira oeste do território original, ao lado do Bairro Tupi-Lajedo, 
existe hoje uma habitação ocupada, situada na esquina superior do território de 
Mangueiras, a cerca de 200 metros da Laje dos Urubus. É a única casa ao lado 
do terreno do espólio de Samuel Werneck, na Rua Poeta Frederico Smith, 
embora seus moradores informem residir na Rua Pablo Picasso, nº 420, 
endereço que consta nas faturas mensais que recebem da CEMIG. O terreno 
foi doado em 1999 para Aguinaldo Ferreira de Souza pelo já falecido Sérgio 
Werneck, filho de Samuel Werneck. De acordo com a filha de Aguinaldo, 
Gleicelene Ferrreira de Souza, o mesmo trabalhou durante 18 anos em uma 
empresa de Sérgio Werneck (Itasonda) e foi selecionado, por mérito, para 
receber o terreno. Um outro funcionário da firma também foi contemplado, no 
entanto, perdeu seu lote devido ao não cumprimento das condições 
estabelecidas por Sérgio: o contemplado deveria construir no terreno num 
prazo máximo de um ano, do contrário, perderia o mesmo. Segundo 
Gleicelene, Samuel estipulou um prazo de dez anos de moradia no local para 
que Aguinaldo pudesse vender o terreno. Atualmente, vivem na casa nove 
pessoas: Aguinaldo, esposa e sete filhos. A família reside no local há oito anos.            
Diante disso, a comunidade, ainda num gesto de boa-vontade, optou por 
excluir a área dessa casa do perímetro do Quilombo. Há aqui, contudo, uma 
necessidade que precisa ser observada. Devido à topografia acidentada do 
lugar, a simples exclusão da casa do território quilombola faria com que o limite 
do território coincidisse com uma área de grande declividade, o que impediria o 
acesso dos quilombolas, a partir da Rua Poeta Frederico Smith, à área que fica 
por detrás da casa, conhecida como estrada do espigão. O acesso a esta área 
é fundamental para viabilizar, futuramente, uma eventual utilização pelos 
quilombolas da área do espigão. Desta forma, é necessário, na delimitação do 
perímetro do território, assegurar tal acesso por meio da inclusão de uma faixa 
de 8 metros de largura por 30 de comprimento entre a casa ocupada e o imóvel 
de Samuel Werneck. Em não havendo restrições legais a tanto, é este o 
perímetro que deve ser observado. 
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Moradores quilombolas e não quilombolas 
 
Dos herdeiros do casal original, residem hoje no perímetro delimitado por este 
relatório parte da descendência de Maria Bárbara de Azevedo. A comunidade 
tem perspectiva de algum crescimento demográfico, por meio do retorno para 
Mangueiras de descendentes que hoje estão residindo fora. Por outro lado, 
reside hoje em Mangueiras uma moradora que não integra a comunidade 
quilombola. Trata-se de Cleusa Avelar Evangelista, esposa de Derli, figura que 
teve importante relação com a comunidade nos anos 1990, tal como descrito 
neste estudo. Cleusa ocupa uma casa de sua posse, na parte alta de 
Mangueiras, onde reside com suas duas filhas e um filho.  
Abaixo, listam-se os nomes dos atuais moradores, tal como identificados neste 
estudo, sem prejuízo da incorporação futura de outros descendentes de 
Cassiano e Vicência. 
 

Moradores de Mangueiras – julho 2008 
 
Moradores Quilombolas: 
 
Alessandra S. Almeida 
Alexandre Soares de Almeida 
Alice Marcelina 
Anderson de Oliveira Pereira 
Antônio José de Oliveira 
Brendo Ferreira Soares 
Camila Cristina dos Santos 
Carlos Eduardo dos Santos Bento 
Carolina Elisabete Gomes dos Santos 
Eduardo dos Santos 
Elizabete dos Santos 
Elson Fernando dos Santos 
Fernanda dos Santos 
Gláucia da Silva Martins 
Helena Quirino dos Santos 
Igor Maurício de Oliveira Moreira dos 
Santos 
Ione Maria de Oliveira 
Isabel Cristina dos Santos 
Isabela Marisa Gomes dos Santos de 
Oliveira 
Ivanilda de Oliveira Pereira 
Ivone de Oliveria Moreira dos Santos 
Ivone Maria de Oliveira     
Janaina de Oliveira Pereira 
Jéssica Mariana Gomes dos Santos 
Jonathan William Santos da Cruz 
José Emílio dos Santos 
Kaique de Oliveira Moreira Crispim 
Luciano José dos Santos 

Manuel de Oliveira Pereira 
Márcio Gonçalves de Oliveira 
Marcos Túlio de Oliveira Gonzaga 
Mateus Wagner dos Santos 
Maurício Moreira dos Santos 
Mauro Amaro Bento 
Rosângela dos Santos 
Roseli Santos      
Sidney Wanderson Santos Lopes 
Silton Gomes dos Santos 
Tamires dos Santos Lopes 
Tatiane de Oliveira Pereira 
Thiago Henrique Martins de Oliveira 
Valter Vitor da Silva 
Verônica Santos da Silva 
Vitor Alves dos Santos 
Wanda de Oliveira 
Welbert Gomes dos Santos 
Wellington Júnior de Oliveira Pereira 
Weverton dos Santos Lopes 

 
Moradores não Quilombolas: 
Cleusa Avelar Evangelista e filhos 
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Considerações Finais: 
 
A demarcação territorial de Mangueiras é hoje elemento prioritário para a 
preservação da unidade do grupo, especialmente diante de um contexto de fortes 
ameaças à sua territorialidade, descritas em detalhes no capítulo V. A condição 
de quilombo urbano expõe Mangueiras a fortes pressões ambientais e 
econômicas. O crescimento do vetor norte de Belo Horizonte, por meio de 
desapropriações para a duplicação de vias e pela implantação do Centro 
Administrativo do Estado de Minas Gerais, tem acarretado pressão imobiliária 
devido à maior procura por habitação, bem como uma demanda por áreas de 
proteção ambiental que compensem projetos de grande impacto.  
A pressão urbana atinge ainda mais diretamente Mangueiras por meio da 
ocupação desordenada das terras vizinhas, no recém-criado Novo Lajedo. As 
casas tem avançando inclusive sobre a área de preservação às margens do 
córrego Lajinha. A celeridade na titulação das terras do Quilombo há de fortalecer, 
inclusive, a capacidade da comunidade de vigiar e preservar a área em torno do 
córrego, contribuindo, assim, não só para a preservação dos recursos naturais 
necessários ao seu desenvolvimento, como também para a melhoria da qualidade 
de vida de toda a região.  
Por outro lado, o projeto ambiental para a região, em discussão na Câmara 
Municipal de Belo Horizonte (Parque Ecológico Mata dos Werneck) não 
contemplou ainda a existência e as necessidades do Quilombo de Mangueiras. A 
Comunidade de Mangueiras, apesar de ser diretamente interessada pela questão, 
não foi sequer mencionada nas discussões. A categoria de Parque, segundo a 
legislação de Unidades de Conservação (UC), não permite a presença de 
moradores no seu interior, e mesmo os vizinhos passam a ter maiores restrições 
de uso, devido a “zona de amortecimento” destes parques. Logo, dependendo da 
área proposta para a criação deste Parque, haverá, na melhor das hipóteses, a 
restrição de uso para o território da Comunidade Quilombola de Mangueiras, e, na 
pior, a sua expulsão. 
Deve-se ainda registrar que a área da Mata é importante para a comunidade. 
Além de compor parte de seu território, permite a sustentabilidade ambiental 
deste, pois quaisquer atividades produtivas que venham a intervir sobre este 
espaço poderão gerar externalidades ambientais determinantes neste grupo. 
Portanto, é do interesse dos Mangueirenses a preservação da mesma, mas sob 
outros modelos, que não os tornem “intrusos” ou “visitantes” de sua própria 
territorialidade sócio-cultural. 
 
Não podemos deixar de concluir este relatório reiterando o que expusemos na 
apresentação do mesmo, qual seja, nosso desejo de que as informações aqui 
contidas e a forma pela qual são expostas contribuam para a rápida demarcação 
e titulação das terras do Quilombo, assegurando-se, assim, um ganho substancial 
para a cidade de Belo Horizonte e para a preservação da diversidade cultural de 
nosso país. 



 156

BIBLIOGRAFIA 
 

Referências Bibliográficas 
 
 
ACSELRAD, Henri (2004a) Conflitos ambientais – a atualidade do objeto. In: 
ACSERAD, Henri (org.) Conflitos ambientais no Brasil. Rio de Janeiro: Relume 
Dumará, Fundação Heinrich Boll, p.7-11. 
 
ACSELRAD, Henri (2004b) As Práticas Espaciais e o Campo dos Conflitos 
Ambientais. In: ACSELRAD, Henri (org.), Conflitos ambientais no Brasil. Rio de 
Janeiro: Relume Dumará, Fundação Heinrich Boll, p.13-35. 
 
ACSELRAD, Henri (2005). Apresentação. In: ZHOURI, Andréa et alli (org.), A 
insustentável leveza da política ambiental – desenvolvimento e conflitos 
socioambientais, Belo Horizonte: Autêntica, p.7-9. 
 
ALMEIDA, Alfredo Wagner de. Quilombos: sematologia face a novas identidades. 
In: SMDH; CCN (orgs.) Frechal Terra de Preto: Quilombo reconhecido como 
reserva extrativista. São Luis, 1996. 
 
ARRUTI, José Maurício. Etnografia e História no Mocambo: notas sobre uma 
“situação de perícia”. In: LEITE, Ilka Boaventura (org.). Laudos Periciais 
Antropológicos em debate. Florianópolis: NUER/ ABA, 2005. 
 
BARTH, Frederick. Os grupos étnicos e suas fronteiras. In: POUTIGNAT, P.; 
STREIFF-FENART, J. (orgs.) Teorias da Identidade. São Paulo: Ed. UNESP, 
1998. 
 
BURTON, Richard (1977) Viagem de Canoa de Sabará ao Oceano Atlântico. 
Tradução de David Jardim Júnior. Belo Horizonte: Itatiaia. 
 
BOURDIEU, Pierre (2003). O poder simbólico. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 6ª 
ed. 
 
CARDOSO DE OLIVEIRA, Roberto. Problemas e hipóteses relativos à fricção 
interétnica: sugestões para uma metodologia. Revistia do Instituto de Ciências 
Sociais 4 (1). São Paulo, 1967. 
 



 157

CASTRO, Edna (1997) Território, biodiversidade e saberes de populações 
tradicionais. In: CASTRO, Edna & PINTON, Florence (Org.), Faces do trópico 
úmido: conceitos e questões sobre desenvolvimento e meio ambiente”. 
UFPA/NAEA, p.221-241. 
HOBSBAWN, Eric; RANGER, Terence. A Invenção das Tradições. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1984. 
 
LEFF, Enrique. Epistemologia Ambiental. Cortez Editora, São Paulo, SP, Brasil, 
2001. 
 
____________. Saber Ambiental. Ed. Vozes, Petrópolis, RJ, Brasil, 2001. 
 
LEVI-STRAUSS, Claude. Raça e História. In: ______. Antropologia Estrutural 
Dois. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1976. pp. 323-366. 
 
LEITE, Ilka Boaventura. O Quilombo Trans-Histórico, Jurídico-Formal e Pós-
Utópico. Comunicação no seminário: Rethinking Histories of Resistance in Brazil 
and Mexico, Salvador, 2007. 
 

LITTLE, Paul E. Territórios Sociais e Povos Tradicionais no Brasil: por uma 
antropologia da territorialidade. Série Antropológica n°322. UnB, Brasília, DF, 
Brasil, 2002. 
 
_____________. A Etnografia dos Conflitos Socioambientais – bases 
metodológicas e empíricas. UnB, Brasília, DF, Brasil, 2000. 
 
MOREIRA, Rosângela Araujo (2006). Comunidade de Mangueiras 
Remanescentes de Quilombolas: Identidade e Construção na Década de 80 até 
os Dias Atuais. Monografia de Licenciatura e Bacharelado em História. UNI-BH. 
Belo Horizonte. Mimeo, 50p. 
 
SAMPAIO, Alexandre Lima (2007). Conflito Sociambiental no Meio Rural de Minas 
Gerais: o licenciamento de assentamentos, o Projeto de Assentamento Chico 
Mendes II e a Reserva Biológica da Mata Escura. Dissertação de Mestrado em 
Sociologia. Belo Horizonte, UFMG. Mimeo, 266p. 
 
SÁNCHEZ, Luis Enrique (2006) Avaliação de Impacto Ambiental: conceitos e 
métodos. São Paulo: Oficina de Textos. 
 
SILVA, Luiz Roberto (1998) Doce Dossiê de BH. Belo Horizonte, BDMG Cultural, 
1998. 



 158

 
ZHOURI, Andréa et al. (2005a) Introdução: desenvolvimento, sustentabilidade e 
conflitos socioambientais. In: A insustentável leveza da política ambiental – 
desenvolvimento e conflitos sócioambientais. Belo Horizonte: Autêntica, p.11-24. 
 
Bibliografia Consultada 
 
 
AMOROZO, Maria Christina de Mello; Ming, Lin Chau; Silva, Sandra Maria Pereira 
da; Seminario de Etnobiologia e Etnoecologia do Sudeste: (1.: 2001 Rio 
Claro,SP). Metodos de coleta e analise de dados em etnobiologia, etnoecologia e 
disciplinas correlatas: anais do I Seminario de Etnobiologia e Etnoecologia do 
Sudoeste, Rio Claro, 29 e 30/11 e 01/12/2001. Rio Claro,SP: UNESP/CNPq, 
2002. 204 p. 
 
ASSUNÇÃO, Matthias Röhrig. Quilombos maranhenses. In: REIS, João José; 
GOMES, Flávio dos Santos (org). Liberdade por um fio: história dos quilombos no 
Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, 512p. 
 
BARRETO, Abilio. Resumo histórico de Belo Horizonte (1701-1947). Belo 
Horizonte: Imprensa Oficial, 1950. 342p. 
 
MUSSA, Alberto. O trono da Rainha ginga. In: Eparrei, 1 semestre – 2002. Casa 
da Cultura Mulher Negra. Santos, SP: EGB Gráfica Editora.  
 
POSEY, Darrell Addison. Etnobiologia: teoria e prática. In: RIBEIRO, Berta (org.). 
Suma Etnológica Brasileira. vol.1 (etnobiologia) Petrópolis: INEP/Vozes, 1986. 
 
SANTOS, Antônio Silveira R.. Biodiversidade, Bioprospecção, Conhecimento 
Tradicional e Futuro da Vida.  
Disponível em: http://www.ccuec.unicamp.br/revista/infotec/artigos/silveira.html, 
acessado dia 21 de abril de 2008, Belo Horizonte, MG. 

 
THEODORO, Helena. Mulher Negra, Luta e Fé. . In: Eparrei, 1 semestre – 2002. 
Casa da Cultura Mulher Negra. Santos, SP: EGB Gráfica Editora. 
 
 
 
 
 



 159

Materiais Consultados 
 
 
AGE-MG (2007). Ofício de Procurador do Estado ao Juiz de Direito da Vara da 
Fazenda Pública e Autarquias Belo Horizonte/MG. Belo Horizonte, 24 de maio de 
2007. Mimeo. 
 
ALEMG (2008). Governo Esclarece Atrasos nos Cronogramas Ambientais do 
Vetor Norte. Notícia divulgada pelo site 
(http://www.almg.gov.br/not/bancodenoticias/Not_692728.asp). Acessado em 
28/06/2008. 
 
AMDA (2006). ONGs cobram informações sobre compensação ambiental da 
Linha Verde e do Aeroporto de Confins. Notícia divulgada no site 
(http://www.amda.org.br/base/sp-nw?nid=18) no dia 05/07/2006. Acessada em 
12/06/2008. 
 
BAIRROS (2008) – Site “Bairros de Belo Horizonte”: 
(http://www.bairrosdebh.xpg.com.br/7.html) - Acessado em 15 de junho de 2008. 
 
CERTIDÃO (1921). Certidão de Transcrição de Registro.  Registro nº 3, da fls.2 
do Livro Torrens do 1º. Registro de Imóveis de Belo Horizonte.  
 
CERTIDÃO (1927). Certidão nº 160.  Certidão de Escritura de Compra e Venda 
nº160, fls 39 a 44 do Cartório Jaguarão. 2º. Tabelionato de Notas de Belo 
Horizonte.   
 
DER (2006). Of. DC. DER/MG de 16 de junho de 2006. Ofício assinado pelo 
Diretor de Construção do DER-MG, endereçado à Comunidade de Mangueiras. 
Mimeo. 
 
DIVISÃO (1928). Processo de Divisão do “Ribeirão da Izidora”. Cartório do 
Terceiro Ofício do Judicial, Comarca de Belo Horizonte, 2ª. Vara de Juízo. 
Processo ocorrido de 1928 a 1932 (último despacho). Mimeo (Recall – GM – 1 – 
F9000800921072). 
 
ESTADO DE SÃO PAULO (2007) Aécio licita sede administrativa de R$1bi e 
compra briga com a oposição. Jornal, 25 de novembro. 
 
FEAM (2005). Certidão nº 117. Licença Ambiental de 24 de junho, assinada pelo 
Presidente da FEAM. Mimeo, 2p.  



 160

 
IBRA (1967) Declaração de Propriedade de Imóvel Rural nº 340700401067. Belo 
Horizonte, Mimeo, 4p. 
 
LINHA VERDE. Site: (http://www.linhaverde.mg.gov.br/conheca/index.php?pag=1) 
– site do Governo do Estado de Minas Gerais -  acessado em 17 de junho de 
2008. 
 
LUME Estratégia Ambiental (2006). Relatório de Impacto Ambiental do Centro 
Administrativo do Estado de Minas Gerais. Belo Horizonte, dezembro de 2006. 
Mimeo, 40p. 
 
ONÇA (2008) ATA DA 15ª REUNIÃO DO SUBCOMITÊ DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIBEIRÃO ONÇA. Belo Horizonte, 20 maio de 2008. 
Mimeo, 4p. 
 
MANUELZÃO (2007) Relatório de Visita Técnica do Projeto Manuelzão. Belo 
Horizonte, 08/11/2007. Mimeo, 2p.  
 
SMAMA, (2005). Parecer Técnico nº 546/05. Gerência de Licenciamento de Infra-
Estrutura e Autorizações Especiais da Secretaria Municipal Adjunta de Meio 
Ambiente. Belo Horizonte, 27 de julho. Mimeo, 16p. 
 
SMAMA (2007) Relatório de Vistoria – Quilombo das Mangueiras. Belo Horizonte, 
Secretaria Adjunta Municipal do Meio Ambiente. Mimeo, 3p. 
 
SMAMA (2008) Parecer Técnico nº. 357/08. Referente Comunidades Quilombolas 
em Belo Horizonte: Contribuições da SMAMA ao Plano de Manejo Integrado. Belo 
Horizonte. Secretaria Municipal Adjunta de Meio Ambiente de Belo Horizonte, 
Gerência de Licenciamento para Infra-estrutura e Autorizações Especiais. Mimeo, 
4p. 
 
URBEL (2007). Projeto Pós Morar: Intervenções na Avenida Cristiano Machado: 
Linha Verde. Prefeitura de Belo Horizonte, 12 de abril de 2007. Mimeo, 7p. 
 
 

 
 



161 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



162 

 

 
LISTA DE ANEXOS 

 
 
DOCUMENTOS 
 
Anexo 1- Certidão de Óbito de Maria Barbara de Azevedo – 1936 
Anexo 2 - Certidão de Nascimento de Cassiano José Maria – 1890 
Anexo 3 - Carta dos advogados solicitando ao juiz o inicio do processo de divisão 
do Ribeirão da Izidora – 1928 
Anexo 4 - Certidão de Casamento de Marcos José de Azevedo – 1912 
Anexo 5 - Aviso de cobrança relativo ao imposto territorial de terras da viúva de 
Cassiano José de Azevedo- 1925 
Anexo 6 - Recibo de imposto territorial em nome da viúva de Cassiano José de 
Azevedo - 1925 
Anexo 7 - Capa do processo da Divisão do Ribeirão da Izidora – 1928 
Anexo 8 - Registro Torrens de área de Hugo Furquim Werneck – 1921 
Anexo 9 - Certidão do escrivão do 2o oficio judicial de Belo Horizonte referente 
aos autos do inventário dos bens deixados por Cassiano e Vicência – 1928  
Anexo 10 - Escritura de compra e venda de área de Hugo Furquim Werneck para 
o Banco do Brasil – 1927 
Anexo 11 - Procuração de Marcos José de Azevedo e outros, parte do processo 
de divisão do Ribeirão da Izidora 
Anexo 12 - Registro de terras de José Ricardo de Mello e Amélia de Azevedo – 
1944 
Anexo 13 - Registro de terras de Pedro José de Azevedo, incluindo averbações e 
registros – 1980 
Anexo 14 - Registro da Associação Quilombola da Comunidade de Mangueiras – 
2008 
Anexo 15 - Registro de terras de Pedro José de Azevedo – 1936 
Anexo 16 - Certidão de Casamento de José Maria dos Santos e Maria Fortunata 
Rodrigues – 1916 
Anexo 17 - Registro de terras de Maria Bárbara de Azevedo - 1976 
Anexo 18 – Tabelas  1, 2, 3 e 4: Levantamento da flora de Mangueiras  
 
MAPAS 

 
Anexo 19 - mapa de Minas Gerais do ano de 1734, abrangendo aas regiões do 
Alto Rio Doce, Rio das velhas, Rio Paraopeba e Rio Pitangui  



163 

 

Anexo 20 - mapa alemão da capitania de Minas Gerais em 1821 
Anexo 21 - mapa do município de Belo Horizonte em 1920 
Anexo 22 - mapa do município de Belo Horizonte em 1979 
Anexo 23 - mapa do município de Belo Horizonte em 2002 
   
FOTOS 
 
Legenda  
FQM – Fotografias do Quilombo Mangueiras 
P – Pessoas adultas, crianças e jovens 
S – Saúde 
TM – Território Mangueiras 
CSA – Conflito Sócio Ambiental 
CE – Comunidade envolvente 
CC – Condição das casas  
CT – Cultura e tradição 
EA – Educação Ambiental 
EDU – Educação 
FA – Fotos antigas 
FN – Fotos da Neusa 
UOT – Uso e ocupação do território 
T – Território 
TP – Território pleiteado 
MM – Mídia em Mangueiras 
NF – Natureza e fauna 
PM – Patrimônio de Mangueiras 
PS – Prestação de serviço de água, luz e telefone 
RT – Relações de Trabalho 
 
Anexo 24 – Adultos e crianças de mangueiras. 
Anexo 25 – Pessoas de mangueiras 
Anexo 26 – Lourdes e família 
Anexo 27 – Fotos antigas e moedas 
Anexo 28 – Fotos antigas   
Anexo 29 – Pessoas e cultura de Mangueiras 



164 

 

Anexo 30 – Crianças de Mangueiras 
Anexo 31 – Crianças de Mangueiras 
Anexo 32 – Cultura e tradição 
Anexo 33 – Cultura e tradição 
Anexo 34 – Cultura e tradição 
Anexo 35 – Cultura e trabalho 
Anexo 36 – Território de Mangueiras 
Anexo 37 – Território e relações de trabalho 
Anexo38 – Casas de Mangueiras e Entorno 
Anexo 39 – Plantas medicinais  
Anexo 40 – Educação em Mangueiras 
Anexo 41 – Educação em Mangueiras 
Anexo 42 – Educação em Mangueiras 
Anexo 43 – Educação em Mangueiras  
Anexo 44 – Educação ambiental e área de preservação permanente 
Anexo 45 – Condição das casas  
Anexo 46 – Condição das casas 
Anexo 47 – Acesso à água 
Anexo 48 – Águas contaminadas 
Anexo 49 – Águas contaminadas 
Anexo 50 – Luz em Mangueiras 
Anexo 51 – Acesso a serviços 
Anexo 52 – Vestígios da casa de Cassiano José Maria   
Anexo 53 – Usos do território 
Anexo 54 – Território pleiteado 
Anexo 55 – NuQ, Incra e Associação Quilombola da Comunidade de Mangueiras 
em reunião   
 
 
 
 
 
 
 
 



165 

 

 
Anexo 1- Certidão de Óbito de Maria Barbara de Azevedo – 1936 

 
 
 
 



166 

 

Anexo 2 – Certidão de Nascimento de Cassiano José Maria – 1890 

 
 
 
 



167 

 

 
Anexo 3 – Carta dos advogados solicitando ao juiz o inicio do processo de divisão 
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Cassiano José de Azevedo- 1925 

 
 
 



170 

 

 
 
 
 
 



171 

 

Anexo 6 – Recibo de imposto territorial em nome da viúva de Cassiano José de 
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Anexo 12 – Registro de terras de José Ricardo de Mello e Amélia de Azevedo – 
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Anexo 17- Registro de terras de Maria Bárbara de Azevedo – 1976 

 



192 

 

 
 

 
 
 
 
 



193 

 

 
 

Anexo 18 – Levantamento da flora do território de Mangueiras 
Tabelas 1, 2, 3 e 4. 

 
Tabela 1. Plantas Medicinais utilizadas em Mangueiras 

 Família/Espécie Nome vernáculo 
Indicação 

 

Parte 
usada 

 

Modo de 

preparo 

Hábito de 

crescimento 

 

Forma de 

obtenção 

 

1 Alternanthera sp.  Anador  d.s.o 

 

 

flh 

 

 

 

chá 

 

 

 

erva 

 

 

 

cult 

 

 

 

2 Chenopodium 
ambrosioides L.  

 

 

Mastruz d.i.p flh sum erva cult 

3 Ipomoea sp.  

 

Salsa d.s.teg plt sum erva cult 

4 Ricinus communis L.  

 

Mamona d.a.d sem nat arb extr 

5 Melissa officinalis L.  

 

Erva-
cidreira 

d.s.n flh chá erva cult 

6 Mentha piperita L.  

 

Hortelã-
pimenta 

d.a.r flh chá erva cult 

7 Mentha suaveolens L.  

 

Hortelã d.s.n flh chá erva cult 

8 Ocimum micranthum L.  

 

Alfavaca d.a.g flh chá erva cult 

9 Ocimum minimum L.  

 

Manjericão d.a.d flh chá erva cult 

10 Plectranthus barbatus 
Andr.  

 

Boldo d.a.d flh chá erva cult 

11 Hymenaea courbaril Hayne  

 

Jatobá d.s cas. 

sum. 

gar. árv. extr 

12 Gossypium herbaceum L.  

 

Algodão d.a.r flh chá arb. cult 

13 Pluchea sp.  Pitoco d.a.d flh chá erva extr 
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14 Peumus boldus Molina  

 

Boldo-de-
farmácia 

d.a.d flh chá erva cult 

15 Hyptis sp.  

 

Alfazema-
braba 

d.s.o flh chá erva extr 

16 Cymbopogon citratus (DC.) 
Stapf.  

 

Capim-
limão 

d.a.r flh chá erva cult 

17 Citrus limon (L.) Burm. f. 

 

Limão d.a..r flh / 
flor 

chá árv cult 

18 Citrus sinensis L. Laranja d.a.r flh 

Flor 

fru 

chá 

 

árv cult 

19 Pilocarpus microphyllus 
Stapf. ex. 

Ward. 

Jaborandi d.s.teg flh sum árv extr 

20 Ruta graveolens L.  

 

Arruda d.a.g flh chá erva cult 

21 Scoparia dulcis L.  

 

Vassourinh
a 

d.a plt nat erva extr 

22 Pluchea sp.  

 

Pitoco al. 

c. die 

tempero de 
carnes 

chá para 
cólicas 

flh Tempero 
de carnes 

 

chá 

erva extr 

23 Stryphnodendron sp. Babatimão d.a.c flh 

casc 

chá 

gar 

árv extr 

24 megapotamica (Sprengel) 
Moldenke 

Azeitona do 
Mato 

 flh chá 

gar 

árv extr 

25 Pothomorphe peltata (L.) 

Ou 

Piper marginatum Jacq. 

Capeba  flh chá 

gar 

arb cult 

26 Mikania sp. 

 

Orelha de 
Cachorro 

d.a.c flh sum arb extr 

27 Cephaelis ipecacuanha A. 
Richard 

Poaia ou 
Ipeca 

d.a.c cipó chá cipó extr 

28 Nome não encontrado Gameleira  flh chá arv extr 

29 Rudgea viburnoides ou 

Cordia eucalyculata 

Congonha 
de Bugre 

d.a.g flh chá arv extr 
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30 Sambucus australis 
Chamisso Schwerin 
(Schlechtendal & 
Chamisso) Schwerin 

 

Sabugueiro  flh chá arv extr 

31 Bidens pilosa Picão d.a.c 

d.s.g. 

flh 

flo 

chá arb extr 

32 Costus spicatus (Jacq.) 
S.w. 

Caninha de 
Macaco 

d.a.c 

d.s.g. 

flh 

flo 

chá arb extr 

33 Sechium edule (Jacq.) 
Swartz. 

Chuchu  flh chá  cult 

34 nome não encontrado Jequiri  flh chá arv extr 

35 Achyrocline satureioides Macella  flh 

flo 

chá arb extr 

36 Zingiber officinale Roscol Gengibre  raíz chá arb cult 

37 Chenopodium 
ambrosioides, 

 

Santa 
Maria 

d.i.p. flh sum arb extr 

38 Eugenia dysenterica Cagaita d.a.c. flh 

flo 

fru 

in natura 

chá 

árv extr 

39 Siymphytium officinalis Confrei  flh chá arb cult 

40 Plantago sp. Tanchagem d.a.c. flh 

flo 

raiz 

chá erva cult 

41 Sempervivum arboreum L. Saião d.s.g. flh 

 

chá 

sum 

erva cult 

42 Baccharis triptera Mart. Carqueja d.s.g. 

d.a.c. 

flh 

 

chá erva extr 

43 Solidago microglossa Arnica d.s.o 

 

flh 

flo 

raiz 

sum 

ban 

tin 

arb extr 

 
Quantidade de plantas medicinais catalogadas: 43 
 
 
Tabela 2. Plantas Alimentícias consumidas em Mangueiras 

 Família/Espécie Nome vernácu
lo 

Indicaç
ão 

Parte 

usada 

 

Modo de 

preparo 

Hábito de 

crescimento 

 

Forma de 

obtenção 
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01 Mangifera  Manga al. 

c. die 

fruto in natura 

Doce / 
compota 

Suco 

salada 

árv cult 

02 Hibiscus esculentus (L.) 
Moench.  

 

Quiabo al. 

c. die 

vag In natura 

Refogado 

conserva 

arb cult 

03 Pluchea sp.  

 

Pitoco al. 

c. die 

tempero 
de 
carnes 

chá para 
cólicas 

flh Tempero 
de carnes  

 

infusão 

erva extr 

04 Musa spp.  

 

Banana al. 

c. die 

fru 

flo 

flh 

in natura 

Doce / 
compota 

Suco 

Salada 

Refogado 
/ cozido 

árv cult 

05 Talisia esculenta (A. St.-Hil.) 
Radlk.   

 

Pitomba al. 

c. die 

fruto in natura 

 

árv extr 

06 Cordia eucalyculata Congonha 
de Bugre 

 flh chá arv extr 

07 Sechium edule (Jacq.) 
Swartz. 

Chuchu  flh chá trep cult 

08 Bixa orellana L. Urucum  sem in natura arv cult 

09 Não encontrado Murta do 
Mato 

 fruto In natura arv extr 

10 Zingiber officinale Roscol Gengibre  raíz chá arb cult 

11 Syagrus coronata Licuri al. 

c.die. 

constr. 

fruto In natura arv extr 

 
Quantidade de plantas alimentícias catalogadas: 11 
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Tabela 3. Plantas Ritualísticas utilizadas em Mangueiras 
 Família/Espécie Nome vernáculo 

Indicação 

 

Parte 

usada 

 

Modo de 

preparo 

Hábito de 

crescimento

 

Forma de 

obtenção 

 

01 Ocimum micranthum L.  

 

Alfavaca ban flh chá 

ban 

erva cult 

02 Hyptis sp.  

 

Alfazema ban flh chá erva extr 

03 Nome não  encontrado Folha 
Santa ou 

Negra 
Mina 

ben 

proc 

flh in natura arb extr 

04 Bixa orellana L 

 

Urucum Pintura 
corporal 

sem in natura arv cult 

 
Quantidade de plantas ritualísticas catalogadas: 04 
 
Tabela 4. Plantas para assepsia de locais  

 Família/Esp
écie 

Nome vernáculo 
Indicação 

 

Parte 

usada 

 

Modo 
de 

preparo 

Hábito de 

crescime
nto 

 

Forma de 

obtenção 

 

01 Eucalyptus 
sp.  

 

Eucalipto ban 

 

flh chá árv extr 

02 Hyptis sp.  

 

Alfazema 

ou Colônia 

ban flh chá erva extr 

03 Melinis 
minutiflora 
Beauv. 

Capim 
Gordura 

ban flh chá erva extr 

04 Pilocarpus 
pennatifolius 
Lem. 

Jaborandi ban flh chá árv extr 

 
Quantidade de plantas utilizadas em assepsia de locais catalogadas: 04 
 
 
Doenças e estados de saúde:  
d.a.d= doenças associadas ao aparelho digestivo;  
d.a.c= doenças associadas ao aparelho circulatório;  
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d.a.g= doenças associadas ao aparelho genitourinário;  
d.a.r= doenças associadas ao aparelho respiratório;  
d.s.teg= doenças do sistema tegumentar;  
d.a.a= doenças do aparelho auditivo;  
d.al= doenças da alma; 
d.i.p= doenças infecciosas e parasitárias;  
d.s.o= doenças do sistema osteomuscular; 
d.s.n= doenças do sistema nervoso; 
d.s= doenças associadas ao sangue e órgãos hematopoiéticos;  
grav.= gravidez. 
 
Alimentação e Complemento a dietas alimentares 
al.= alimentação 
c. die.= complemento a dietas alimentares 
  
Rituais religiosos, de cura de males espirituais e festas 
d.al= doenças da alma; 
h. san. ori.= homenagem a santos e orixás 
ban= banho 
bem= benzer 
r. def.= ritual de defumação 
proc. = procissões 
 
Assepsia de locais 
ass= assepsia de locais 
def= defumação – espantar mosquitos 
 
Cuidados com o corpo e cabelos 
chá = chá 
 
Plantas utilizadas para o artesanato, construção de objetos e partes da casa 
Artesanato = art. 
Construção= constr. 
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Hábito de Crescimento:  
arb= arbusto;  
erva= erva;  
palm= palmeira; 
arv= árvore. 
cipó= cipó 
 
Forma de obtenção:  
cult= cultivo;  
extr= extrativismo. 
 
Partes usadas:  
cas= casca;  
flor= flor;  
flh= folha; 
fru= fruto;  
lat= látex;  
plt= planta inteira;  
raiz= raiz; 
sem= semente; 
vag= vagem; 
cipó= cipó 
 
Modo de preparo:  
ban= banho (corrido ou imersão);  
cha= chá (infusão);  
gar= garrafada;  
nat= in natura;  
sum= sumo;  
tin= tintura. 
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Anexo 19 - mapa de Minas Gerais do ano de 1734, abrangendo as regiões do Alto 
Rio Doce, Rio das velhas, Rio Paraopeba e Rio Pitangui.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



201 

 

 
 
 
 

Anexo 20 - mapa alemão da capitania de Minas Gerais em 1821. 
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Anexo 21 - mapa do município de Belo Horizonte em 1920. 
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Anexo 22 - mapa do município de Belo Horizonte em 1979. 
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Anexo 23 - mapa do município de Belo Horizonte em 2002. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FQM-EDU012 Abertura da cerimônia de inauguração do Espaço 
Educacional  Maria Bárbara de Azevedo, realizada dia 09 de maio
 de 2008.

FQM-EDU013 Teatro apresentado pelas crianças e adolescentes de
 Mangueiras, no dia da inauguração do Espaço Educacional Maria
 Bárbara de Azevedo.

FQM-P005 Crianças e adolescentes da comunidade jogando cartas FQM-P004 Adolescentes e adultos  da comunidade jogando cartas

Anexo 24
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FQM-P020 Zé Emílio, patriarca da comunidade

FQM-PCE001 Da esquerda para a direita, Zé Maria, da comunidade 
Mangueiras, Nelson e Geraldo, moradores da ocupação do Novo Lajedo.

FQM-P002 Valter, presidente da associação quilombola
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FQM-FN002 À esquerda, de paletó xadrez, Tereza,
 filha de Cassiano José Maria

FQM-FN002 À direita, de vestido azul, Lourdes
(falecida), filha de Cassiano José Maria

FQM-FN005 À esquerda, Tereza e Lourdes (falecida),
 filhas de Cassiano José Maria
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FQM-FA001 Marcos em Belo horizonte FQM-FA005A Marcos na roça

FQM-FA004 Chica, filha do tio Pedro,
 em Belo Horizonte

FQM-PM003 Moedas antigas da casa de
 dona Wanda.
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FQM-FA006 Dona Wanda e Cassianinho FQM-FA007 Dona Wanda  com criança no colo

FQM-P012 Família de dona Wanda.
 Da esquerda para a direita: Maurício, Júnior (neto), Ivone, Marcos, Wanda,
Ione, Ivoninha (mãe de Júnior), Gláucia e Thiago (filho).
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FQM-TM001 Comunidade Mangueiras FQM-P011 Da equerda para a direita Cadu, Fernanda, Isabel, 
Elisabete e Zé Emílio

FQM-CT009 Casa da dona Maria Cumbeira (Pinhões) FQM-CT010 Zé Emílio(Mangueiras) e Dona Maria Cumbeira (Pinhões)
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FQM-P018 Crianças da comunidade Mangueiras; 
da esquerda para a direita, Welington Júnior e 
Thiago.

FQM-CT015 Jéssica, pré-adolescente da
 comunidade, tocando no dia da inauguração
 da  escola de EJA.

FQM-P013 Mini-campo de futebol, improvisado pelas crianças e adolescentes para brincarem
 na rua que leva às casas da parte “de cima” da comunidade.
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FQM-P009 Thiago, filho de Antônio e Gláucia
FQM-P015 Carlos Eduardo,  filho de 
Fernanda e Mauro, bisneto de Zé Maria.

FQM-P019 Welington Júnior, filho de Tatiane, neto de Ivanilda.
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FQM-CT001 Mulheres cuidando dos cabelos, 
fazendo penteados afro com tranças.

FQM-CT014 Confecção de corante natural,
 utilizado como  tempero, com urucum plantado 
na comunidade

FQM-CT014 Horta estruturada com pneus
 reaproveitados para cercá-la.

FQM-TM011 Lalado, guia de caminhadas pelo
 território da comunidade Mangueiras..
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FQM-CT011 Placa de sinalização na MG-20, 
identificando a Comunidade Mangueiras

FQM-S014 Cultura de cebolinha e vagem da casa da Lena

FQM-S020 Bananeira plantada no território.



FQM-CT016 Licores produzidos por Dona Wanda

FQM-P017 Dona Wanda, uma das pessoas mais velhas da comunidade de Mangueiras 
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FQM-TM010 Criação de cavalos pastando em áreas verdes
 da comunidade Mangueiras

FQM-CT007 Arquitetura do galinheiro. Os buracos cavados no 
barranco são os ninhos utilizados pelas galinhas para botar
 e chocar ovos.

FQM-RT003 Sobrinho e genro de Lalado acompanhando o cavalo e 
a carroça com capim utilizado na alimentação dos cavalos

FQM-RT002 Lalado, dono da criação de cavalos, cuidando dos animais
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FQM-UOT008 Crianças e jovens de Mangueiras caminhando 
 MG-20 em  obras, em direção à escola Humberto de Almeida  

na

FQM-TM007 Arruamento de terra da comunidade Mangueiras, com 
bifurcação  que leva às casas dos moradores da parte de baixo 
ou de cima.

FQM-TM004 Visão panorâmica parcial da entrada da 
comunidade Mangueiras

FQM-CT011 Vista parcial da comunidade Mangueiras e MG-20
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FQM-CE001 Estrada para o Sanatório, local onde alguns
 Mangueirenses trabalharam.

FQM-UOT006 Instalações antigas da Granja Werneck

FQM-UOT007 Pedreira na Granja  Werneck. na qual  alguns
 Mangueirenses trabalharam.

FQM-UOT005 Antiga casa da sede da Granja Santa Izabel, próximo
 de onde morava Sá Marcolina
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FQM-UOT010 Visão panorâmica parcial do entorno 
da comunidade Mangueiras.

FQM-CE016 Casas do Novo Lajedo, ocupação ao lado da comunidade
 Mangueiras.

FQM-UOT009 Visão panorâmica parcial das proximidades da comunidade 
Mangueiras, bairro Tupi-Lajedo e a ocupação Novo Lajedo

FQM-CC009 Vista parcial da comunidade Mangueiras e do entorno

Novo Lajedo

Mangueiras

Tupi-Lajedo
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FQM-S003 Capeba, planta medicinal utilizada pela comunidade. FQM-S016 Confrei, planta de folhas maiores, cultivado junto ao hortelã,
plantas medicinais utilizadas pela comunidade

FQM-S012 Camará, planta medicinal utilizada
pela comunidade.

FQM-S002 área de preservação permanente na qual se
 encontram algumas plantas medicinais utilizadas pela comunidade.
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FQM-EDU003 Parte demolida limpa e alicerce em andamento. 
A porta e a janela da casa serão removidas e os buracos
 tampados com tijolos, para isolar a casa da escola.

FQM-EDU001 Varanda, cozinha e garagem da casa de Valter, presidente da
 Associação Quilombola de Mangueiras, onde atualmente é a escola de EJA 
construída pela Prefeitura de Belo Horizonte através da Regional Norte

FQM-EDU002 Varanda,  cozinha e garagem derrubadas para construção da 
escola. Os materiais para construção já estão na área e
 os alicerces demarcados.

FQM-EDU006 Construção da escola adiantada. As paredes da sala 
e dos  dois banheiros estão quase que completamente erguidas. 
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FQM-EDU006 Construção da escola adiantada. As paredes da sala 
e dos  dois banheiros estão quase que completamente erguidas. 

FQM-EDU009 Escola de EJA  quase finalizada

FQM-EDU007 Escola de EJA  quase finalizada

FQM-EDU010 Sala de aula da escola de EJA  quase finalizada
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FQM-EDU015  Crianças das escolas Humberto 
de Almeida e Loreto Flores  participando da 
inauguração da escola da EJA, dia 09 de maio
 de 2008.

FQM-EDU014 Adolescentes da comunidade
 Mangueiras apresentando dança do estilo HIP HOP
 gospel, no dia da inauguração da escola de EJA

FQM-EDU011 Propaganda da inauguração
 da Espaço Educacional Maria Bárbara de
 Azevedo, dia 09 de maio de 2008.

FQM-EDU020 Crianças das escolas Humberto 
de Almeida e Loreto Flores  participando da
 inauguração da escola da EJA, dia 09 de maio
 de 2008.
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FQM-EDU017 Benilda (blusa vermelha), Secretária
 de  Educação  da Regional Norte, conversando
 com professores da escola Humberto de Almeida.

FQM-EDU019 Estudantes da Escola Humberto de Almeida participando da caminhada ecológica
 na  Comunidade de Mangueiras, guiados pelo presidente da Associação Quilombola, Valter.

FQM-EDU018 Estudantes da escola Humberto 
de Almeida caminhando em Mangueiras.
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FQM-EA002 Entulho recolhido na campanha
 Mangueiras Limpa, realizada em 2008

FQM-EA002 Projeto de reciclagem de
 óleo de cozinha

FQM-TM002 Área de Preservação Permanente da comunidade Mangueiras
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FQM-CC002 Condição de conservação das casas da comunidade

FQM-CC003 Contenção de talude de terra com pneus

FQM-CC013 Casa da comunidade construída sobre uma 
das minas d’água

FQM-CC014 Condição de conservação das casas da comunidade
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FQM-CC004 Casa da Helena, que cultiva horta e cozinha no fogão
 à lenha

FQM-CT005 Horta cercada com tela de proteção utilizada na construção
 civil. A cerca foi construída com restos de material da construção 
da MG-20

FQM-CC006 Fogão à lenha construído com materiais reaproveitados. 
Ao lado, um suporte de TV que serve de depósito para a lenha a ser utilizada.

FQM-CC017 Parte de um telefone público utilizado como lixeira.
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FQM-CSA001 
Mina d’água contaminada, utilizada pela comunidade Mangueiras

FQM-PS001 Registros de água da comunidade  instalados 
pela COPASA

FQM-CC011 Casa da comunidade Mangueiras  com acesso à água
 tratada situada ao lado de uma parte da mata preservada

FQM-CSA002
 Mina d’água contaminada, utilizada pela comunidade Mangueiras
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FQM-CSA003 Rede de esgoto pluvial construída
 pela Prefeitura de Belo Horizonte, direcionando 
os  resíduos para o córrego Lajinha, poluindo-o
 com a água contaminada e lixo.

FQM-CSA004 Rede de esgoto com vazamento poluindo o córrego Lajinha.

FQM-CSA012 Rede de esgoto com vazamento 
a menos  de três metros da nascente do
 córrego Lajinha.
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FQM-CSA009 Rede de esgoto pluvial que desemboca no  Córrego 
Lajinha, junto ao lixo  que vem do bairro Tupi Lajedo.

FQM-CSA010 Rede de esgoto pluvial que desemboca no  Córrego 
Lajinha, junto ao lixo que vem do bairro Tupi Lajedo.

FQM-CSA007 Lixo espalhado pelo Córrego Lajinha, proveniente 
das águas pluviais da rede do bairro Tupi Lajedo

FQM-CSA008 Lixo espalhado pelo Córrego Lajinha, proveniente 
das águas pluviais da rede do bairro Tupi Lajedo
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FQM-PS003 Instalação de postes para iluminação do arruamento da comunidade, em 2008,
 após reivindicação da comunidade, que recebeu o programa Luz para Todos 
no final do ano de 2005.

FQM-PS004 Instalação de postes para iluminação do arruamento da comunidade, em 2008,
 após reivindicação da comunidade, que recebeu o programa Luz para Todos 
no final do ano de 2005.
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FQM-PS005 Ponto de ônibus criado pela comunidade
 para terem acesso aos transportes qe param a 500 metros dela.

FQM-S001 Posto de Saúde que a comunidade 
utiliza para atendimentos comuns e consultas

FQM-PS006 Caixa de correios da comunidade FQM-EDU016 Frente da escola Humberto de Almeida
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FQM-PM001 Vestígios da casa antiga dos pais de Zé Emílio FQM-PM001A Vestígios da casa antiga dos pais de Zé Emílio

FQM-PM002 Ferramentas antigas da casa de Dona Wanda FQM-PM005 Moedas antigas da casa de Dona Wanda

Anexo 52



FQM-UOT003 Muro de contenção da Curva
 da Ferradura

FQM-TM006 Bambuzal plantado por Marcos

FQM-UOT004 Caminho para o alto da 
Pedra Branca

FQM-NF001 Micos Estrela que integram a
 fauna do território de Mangueiras.
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FQM-T014 Lage dos Urubus FQM-T013 Lage dos Urubus

FQM-TP002 Parte do território pleiteado pela comunidade Mangueiras. 
Desaterro feito pelo DER durante a duplicação da MG-20.

FQM-TP002 Parte do território pleiteado pela comunidade Mangueiras. 
Desaterro feito pelo DER durante a duplicação da MG-20.
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FQM-NI013 Equipe do NUQ reconhecendo parte do  território
 da comunidade de Mangueiras

FQM-NI003 Reunião entre a comunidade e o NUQ

FQM-NI002 Feijoada oferecida pela comunidade Mangueiras
 às equipes do INCRA e do NUQ.

FQM-NI001 Reunião entre INCRA, Mangueiras e NUQ, para o
 início da elaboração do laudo antropológico.
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