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Resumo  

Este artigo apresenta o resultado de um trabalho de iniciação científica sobre a 

comunidade Quilombola de Palmeirinha situada em Pedra de Maria da Cruz/MG, 

cidade do norte mineiro. Realizado no primeiro semestre do ano de 2014 na 

discussão do grupo de estudos sobre territórios rurais do curso de Arquitetura e 

Urbanismo das Faculdades Santo Agostinho. O objetivo da análise está centrado 

nos avanços e mudanças sofridas pela comunidade e como e aplicação dos 

programas nacionais de habitação tem interferido na forma de viver desses 

quilombolas, com análise das residências tradicionais e das casas construídas pelo 

governo federal. Este trabalho entende a intervenção dos moradores nas residências 

como a de agentes transformadores de um espaço segregado em um espaço 

integrado, isto é, os objetivos, sentimentos e necessidades variadas desses agentes 

transformadores foram responsáveis por tirar o aspecto inicial dessas residências. 

Partindo dessas premissas é possível compreender a transformação e a realidade 

da comunidade, hoje vista como área de interesse politico e cultural. 

Palavras-chave: Quilombola; Impacto Socioespacial; Habitação. 
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Metodologia 

Trata-se de um estudo qualitativo, que priorizou a análise documental do Programa 

Minha Casa Minha Vida Rural, através da base de dados digital, teses, artigos 

científicos e documentos disponibilizados pelo governo federal. Em sequência partiu-

se para um estudo de campo, com a análise das construções existentes, 

comparação com as do novo programa, a fim de verificar as transformações 

ocorridas no território e entrevistas com moradores e habitantes das novas 

residências fornecidas pelo programa. A análise dos projetos arquitetônicos das 

novas edificações e da ocupação socioterritorial tradicional permitiu compreender 

em parte quais foram às transformações sofridas nesta comunidade rural. 

Este artigo é resultado de uma pesquisa de campo a comunidade de Palmeirinha em 

Pedra de Maria da Cruz, em que foi analisado o dia a dia da comunidade, a tipologia 

das construções e a análise documental do programa do governo Minha Casa Minha 

Vida Rural. O estudo foi feito por meio de entrevistas com moradores, sendo estas 

baseadas em um questionário pré-estabelecido. Complementa-se esse processo de 

investigação com fotografias tiradas de toda a comunidade, que tiveram como foco 

os estilos arquitetônicos das construções típicas de comunidades quilombolas e 

construções atuais feitas com projetos arquitetônicos do programa em questão, foi 

analisada a cultura de seus moradores e a influência dessas novas construções. 

 Introdução 

Na concepção de Cardoso a divisão territorial dos espaços urbanos e rurais resultou 

na definição de uma territorialidade, no momento em que os grupos “de cor” foram 

se instalando em lugares segregados, como as comunidades quilombolas. As 

comunidades a que se refere à concepção supracitada de Cardoso (2010) são 

notadas como resultado de uma segregação a qual em partes ainda se faz presente 

na comunidade de Palmeirinha. 

Ao analisar o contexto das populações tradicionais no Brasil, é desafiador conceituar 

o grupo de negros que chamamos de população quilombola, logo se enquadra este 

grupo étnico como um grupo minoritário da população negra, a exemplo da 
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metodologia usada pelo Ministério da saúde. Exemplo disso é o fato de o programa 

o qual beneficia essa população com moradias é o mesmo para toda parcela da 

população rural em geral. 

Este projeto de pesquisa é resultado de um estudo sobre o processo de ocupação 

territorial no espaço rural na comunidade quilombola de Palmeirinha localizada a 579 

km da capital Belo horizonte e situada no Município de Pedras de Maria da Cruz, na 

região do Rio São Francisco, Norte do Estado de Minas Gerais. 

Diante da proposta de estudo, na qual se fez uma análise da comunidade em 

questão, foi descoberto que a maneira com que os moradores tem intervindo nas 

residências atuais mostra que o projeto arquitetônico das residências construídas na 

comunidade não são pensadas para ela e para as famílias que irão habitar. Nesse 

sentido, o objetivo desta pesquisa foi de compreender como a comunidade tem 

recebido essas residências e como a aplicação de politicas habitacionais tem se 

dado a essas pessoas, analisando o contexto do ambiente construído e sua atual 

ocupação. 

Durante a execução da pesquisa foram feitas visitas a campo, entrevistas e a 

análise dos depoimentos dos entrevistados. Primeiramente, partiu-se do 

reconhecimento da comunidade, guiada pelo representante local; com visitas e 

registros com imagens do dia a dia da comunidade, da tipologia de residências 

antigas, seguido das entrevistas com moradores. Foi notória a necessidade de 

conhecer o contexto cultural de comunidade Quilombolas, como forma de morar, 

atividades praticadas, quantidade de membros residentes na moradia, necessidades 

diárias de seus habitantes.  
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Comunidade de Palmeirinha em Pedra de Maria da Cruz/MG – Fonte: Google Maps. 

 

 
FIGURA 1: Residência antiga, ainda habitada.      FIGURA 2: Planta Baixa residência antiga, ainda habitada. 
Fonte: Arquivo próprio – 2014.                                     Fonte: Arquivo próprio – 2014. 

 

  
FIGURA 3: Residência nova, construída pelo MCMVR.   FIGURA 4: Planta da residência nova. 
Fonte: Arquivo próprio – 2014.                                          Fonte: Arquivo próprio – 2014. 
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FIGURA 5: Residência antiga- fundo.                                 FIGURA 6: Residência nova - fundo.  
Fonte: Arquivo próprio – 2014.                                            Fonte: Arquivo próprio – 2014. 

 

Entrevista com Morador - Informante 01  

Apresenta-se a seguir a síntese da entrevista feita com o Informante 01, que reside 

na comunidade há aproximadamente quarenta anos, ao ser questionado sobre a sua 

visão da comunidade. Segundo ele, trata-se de um ótimo lugar para se morar, onde 

se tem tranquilidade, e amigos próximos e de mesma origem. O morador considera 

o local como uma área tranquila, ressaltando o recente aumento de pessoas 

interessadas em conhecer a região e a cultura.  

Em certa medida o que foi constatado na fala do entrevistado no que diz respeito ao 

fato de a comunidade ter passado por um processo de segregação e distanciamento 

das cidades urbanizadas e de seus moradores e hoje é constante a presença de 

pessoas e pesquisadores da área urbana na comunidade, interessadas em 

conhecer a sua rotina, a sua cultura e histórias de um período eram “invisíveis” para 

a maioria da população urbana. 
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Conclusão 

É notória a transformação no uso de novas tecnologias construtivas, com o uso de 

alvenaria estrutural e matérias de acabamento contemporâneo. Percebe-se ainda o 

abandono das antigas práticas construtivas tradicionais, como no uso do “pau-a-

pique” ou mesmo do piso de “chão batido”.  

 A nova residência em nada se assemelha com a antiga, como se pode 

observar ao comparar as plantas nas figuras 2 e 4, além de privar os moradores de 

costumes como cozinhar no fogão à lenha o qual já não cabe na nova cozinha. Os 

significados rurais permanecem configurados a partir dos olhos urbanos, causando 

uma relação unilateral entra a cidade e o país, priorizando a construção baseada na 

perspectiva urbana. Com a implementação das novas moradias a imagem, a 

paisagem e a leitura do espaço rural sofrem transformações as quais deixam o novo 

espaço com “características” do espaço urbano. Esta acentuada transformação 

torna-se nítida ao analisar as figuras 1 e 3.   

É valido ressaltar que a mão de obra utilizada nas construções foi capacitada pelo 

Governo Federal, trazendo um incremento na possibilidade do emprego e da renda, 

uma vez que os capacitados poderão exercer uma nova função, além do trabalho no 

campo como era comum para boa parte desta comunidade. 

Em certa medida foi observada uma boa aceitação desta política habitacional por 

parte dos membros desta comunidade. Mas é importante ressaltar que o programa 

arquitetônico utilizado pelo MCMVR não se adéqua com a demanda mínima de área 

mínima construída para a quantidade de moradores de cada família. Além disso, é 

perceptível que as novas construções não referenciam os costumes tradicionais da 

comunidade em que foi aplicada. 
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