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“Auê, meu irmão café 

Auê, meu irmão café 

Mesmo usados, moídos, pilados, 

vendidos, trocados, estamos de pé 

Olha nós aí, meu irmão café 

 

Meu passado é africano 

Teu passado também é. 

Nossa cor é tão escura 

Quanto chão de massapé. 

Amargando igual mistura 

De cachaça com fernet 

Desde o tempo que ainda havia 

Cadeirinha e landolé 

Fomos nós que demos duro 

Pro país ficar de pé 

 

Auê, meu irmão café 

Auê, meu irmão café 

Mesmo usados, moídos, pilados, 

vendidos, trocados, estamos de pé 

Olha nós aí, meu irmão café 

 

Você, quente, queima a língua 

Queima o corpo e queima o pé 

Adoçado, tem delícias 

De chamego e cafuné 

Requentado, cria caso, 

Faz zoeira e faz banzé 

E também é de mesinha 

De gurufa e candomblé 

É por essas semelhanças 

Que eu te chamo Irmão Café”. 

(Wilson Moreira e Nei Lopes) 
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RESUMO 

 

Esse trabalho tem como objetivo principal analisar os impactos trazidos pelo 

aumento do fluxo de visitantes para a Comunidade do Quilombo São José da Serra 

sob a ótica do Turismo de Base Comunitária. Para tal, foi necessário pesquisar 

sobre a comunidade no que diz respeito a sua história, costumes, memória, 

identidade, e relaciona-la à atividade turística a partir do encontro entre visitante e 

anfitriões. O método utilizado para a realização deste trabalho foi de observação 

participante e entrevistas feitas em visita de campo à comunidade na festa anual em 

louvor ao dia treze de maio, data em que a comunidade recebe maior numero de 

visitantes. O referencial teórico aliado à pesquisa de campo nos fez concluir que a 

relação entre visitantes e os moradores do Quilombo São José ocorre de forma 

sustentável onde a relação de troca, típica da atividade turística, é valorizada tanto 

pelos turistas como pelos anfitriões. Contudo, devido à imprevisibilidade típica das 

relações humanas em que o turismo está inserido, não foi possível traçar um 

panorama futuro sobre a atividade na comunidade, que irá depender de um cenário 

favorável, onde tanto visitantes como visitados valorizem a experiência do encontro 

que servirá de base para o desenvolvimento do Turismo de Base Comunitária no 

local. 

 

Palavras-chave: Turismo de Base Comunitária, comunidade, identidade, Quilombo 

São José da Serra, relação de troca, encontro. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work was to analyze the impacts brought by the increased flow of 

visitors to the Community Quilombo São José da Serra from the perspective of 

Community Based Tourism. For this it was necessary to research the community 

regarding their history, customs, memory, identity, and their relation with tourism from 

the meeting between visitors and hosts. The methodology used was participatory 

observation and interviews in a field visit to the community at the annual festival in 

praise of the day May 13, when the community receives a greater number of guests. 

The theoretical framework coupled with field research made us conclude that the 

relationship between visitors and residents of the Quilombo São José occurs in a 

sustainable manner where the exchange relationship, that is characteristic of the 

tourist activity. Itis highly prized by tourists as the hosts. However, due to the typical 

unpredictability of human relations in which tourism is inserted, it was not possible to 

trace a future outlook on the activity in the community. This will depend on a 

favorable scenario, where both highlighting the experience of the meeting that will 

serve as basis for the development of Community Based Tourism at the place. 

 

Keywords: Community Based Tourism, community, identity, Quilombo São José da 

Serra, exchange ratio, meeting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO.....................................................................................................10 

2 “Ô MÃE ÁFRICA VEM LEMBRAR TEU CATIVEIRO”- QUILOMBO SÃO JOSÉ 

DA ÁFRICA AO VALE DO PARAÍBA................................................................13 

2.1 OS BANTOS......................................................................................................14 

2.2 DIÁSPORA AFRICANA.....................................................................................16 

2.3 OS AFRICANOS NO BRASIL...........................................................................18 

2.4 QUILOMBO SÃO JOSÉ DA SERRA.................................................................20 

2.4.1 Os Elementos de Identidade e o Turismo na Comunidade São José da 

Serra................................................................................................................26 

2.4.2 A Religiosidade no Quilombo São José......................................................32 

3 “SE EU SOUBESSE QUE VOCÊ VINHA, EU MANDAVA TE ESPERAR” – 

RELAÇÕES ENTRE COMUNIDADE, VISITANTES E TURISMO......................35 

3.1 COMUNIDADE (REMANESCENTES DE QUILOMBO)....................................36 

3.2 RECEBENDO VISITANTES – UM FENÔMENO CHAMADO TURISMO..........40 

3.2.1 Transformação no Modo de “Fazer Turismo”............................................41 

3.2.2 Turismo de Base Comunitária......................................................................43 

4 “O DIA TREZE DE MAIO, É UM DIA MUITO BONITO” – FESTA DO TREZE 

DE MAIO NO QUILOMBO SÃO JOSÉ – METODOLOGIA E CAMPO..............48 

4.1 SARAVÁ SÃO BENEDITO – CAMPO NO TREZE DE MAIO............................49 

5 CONCLUSÃO......................................................................................................61 

6 REFERÊNCIAS...................................................................................................63 

 

 

 



10 

 

 
 

1. INTRODUÇÃO: 

 

Eu vou abrir meu congo ê 

Eu vou abrir meu congo a 

Primeiro eu peço a licença 

Pra rainha lá do mar 

Pra saudar a povaria 

Eu vou abrir meu congo ê 

 

A pesquisa desenvolvida para realização deste trabalho foi motivada pela 

vivência experimentada ao longo de seis anos como frequentadora das festas 

organizadas pela comunidade do Quilombo São José da Serra, sobretudo as 

realizadas em louvor ao dia treze de maio. 

Localizado numa região montanhosa do município de Valença, conhecida 

como Serra da Beleza, no distrito de Santa Isabel do Rio Preto, a aproximadamente 

três horas da cidade do Rio de Janeiro, o Quilombo São José conta atualmente com 

um grupo de aproximadamente 200 habitantes negros, sendo a sétima geração 

desde que seus antepassados povoaram o local em de 1850 como escravos. 

Em suas festas, a comunidade abre as portas para receber, durante um final 

de semana, turistas brasileiros e estrangeiros dispostos a vivenciar um pouco da 

cultura por eles herdada de seus ancestrais. Dentre as manifestações populares 

abordadas por essa comunidade, o jongo, manifestação afro-brasileira de origem 

banto, povo do qual os moradores são descendentes diretos, é a mais característica, 

sendo a principal responsável por atrair visitantes para o local. 

Ao longo do tempo, pude observar que houve um aumento significativo na 

quantidade de frequentadores destas festas. Como estudante de turismo, comecei a 
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me perguntar quais seriam os impactos que esse aumento no fluxo de visitantes 

poderia trazer para a comunidade. 

Uma das hipóteses levantadas para responder a essa pergunta era de que 

provavelmente o aumento do fluxo turístico local poderia ocasionar uma perda de 

identidade destes habitantes, bem como a deterioração do patrimônio natural, a 

insatisfação da comunidade em receber visitantes e a perda da relação de trocas 

culturais que pode ser proporcionada pela atividade turística. 

Para o desenvolvimento do trabalho foi necessário pesquisar sobrea historia, 

os costumes, a memória e a identidade da comunidade em questão, e por fim 

abordar as perspectivas do turismo na comunidade pelo viés do turismo de base 

comunitária. Foi necessário, ainda, observar como a comunidade se relacionava 

com seus visitantes, durante o período em que o quilombo abre suas portas para 

receber turistas, e isso foi feito por meio de trabalho de campo com observação 

direta e entrevistas formais e informais. 

No segundo capítulo “Ô Mãe África Vem Lembrar Teu Cativeiro – Quilombo 

São José da África ao Vale do Paraíba” é desenvolvida uma contextualização 

histórica sobre a comunidade São José. Começamos discorrendo sobre o povo 

banto, grupo etnolinguístico africano que habita, sobretudo, a região subsaariana. Ao 

falar nos bantos, na sua cultura e forma de viver poderemos entender muito sobre a 

cultura desta comunidade, tendo em vista, serem eles descendentes diretos desse 

povo, trazido ao Brasil no processo da diáspora africana, na condição de escravos, e 

que habitou a região hoje conhecida pela regionalização turística como “Vale do 

Café”, duranteo período em que a produção de café era a base da economia do 

Brasil. Falamos ainda nesse capítulosobre a diáspora africana, processo de 

mercantilização de pessoas, que fez com que esses negros até aqui chegassem. 

Abordamos também as diversas etnias africanas vindas para o Brasil, que 

contribuíram para a formação identitária do povo brasileiro, e a situação do negro no 

Brasil em sua relação com a economia escravista que fez com que chegassem ao 

Vale do Paraíba os primeiros ancestrais que viriam a formar o Quilombo da Fazenda 

São José. Relatamos sobre o processo de formação desta comunidade que se deu 

por meio de um acordo feito entre o senhor da fazenda e seus negros antes do final 

da escravidão e sobre os principais atrativos culturais da comunidade, responsáveis 

pela motivação dos visitantes se deslocarem para conhecer a localidade e a vida de 

seus habitantes. 
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No terceiro capítulo, “Se Eu Soubesse que Você Vinha, Eu mandava Te 

Esperar – Relações Entre Comunidade, Visitantes e Turismo” discute-se asrelações 

da comunidade com a atividade turística. Abordamos conceitos de comunidade 

atrelados, sobretudo à suas questões sociais e sua relação de pertença com seu 

território devido à importância que esse possui para uma comunidade quilombola. 

Veremos que essa relação é formada através da ancestralidade construída na 

resistência do cativeiro utilizando-se da memória para prática de manifestações 

culturais num processo que foi denominado por Hobsbawn (1997) como “invenção 

da tradição”. A prática dessas manifestações, consideradas também como 

patrimônio comunitário, transforma-se no principal atrativo turístico, constituindo-se 

na base para o desenvolvimento do produto turístico de base comunitária. Dando 

continuidade, apresentamos o turismo como um fenômeno sociocultural de 

relevância na sociedade contemporânearesponsável por promover o encontro entre 

culturas, sendo aqui valorizadas as relações socioculturais que ele é capaz de 

estabelecer no território onde é praticado. Apresentaremos as transformações 

sofridas na atividade influenciada, especialmente pelo homem pós-moderno e sua 

busca por sítios de pertencimentos chamados de “comunidade de sentido” por 

Zaoual (2009). Essa mudança seria, segundo o autor, responsável pelo surgimento 

de novos segmentos turísticos, dentre eles aquele no qual se baseia este trabalho: o 

turismo de base comunitária. Uma das principais características desse tipo turismo é 

a relação que ele seria capaz e produzir entre os visitantes e anfitriões no ato do 

encontro. 

No quarto capítulo, “O Dia Treze de Maio, é Um Dia Muito Bonito – Festa do 

Treze de Maio no Quilombo São José – Metodologia e Campo”, são abordados a 

metodologia utilizada para a realização do trabalho e os resultados da pesquisa. 

Elaborado a partir de técnicas de observação direta, observação participante e 

entrevistas em profundidade com os moradores e os visitantes do Quilombo São 

José, o capítulo descreve a festa da comunidade São José em louvor ao dia treze de 

maio e analisa as relações entre visitantes e visitados discutida ao longo desse 

trabalho. 
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2. “Ô MÃE ÁFRICA VEM LEMBRAR TEU CATIVEIRO” – QUILOMBO SÃO 

JOSÉDA ÁFRICAAO VALEDO PARAÍBA 

  

Ô Mãe África 

Vem lembrar teu cativeiro 

Ô como chora meu tambu (ai o meu tambu) 

Oi como chora o candongueiro (ai o candongueiro) 

De tanto soluçar, soluçar, soluçar 

Vai molhar o meu terreiro1. 

 

Este capítulo tem como objetivo principal desenvolver uma contextualização 

do objeito de pesquisa, a “Comunidade Remanescente de Quilombo São José”. 

Iniciaremos o capítulo falando sobre os bantos, grupo etnolinguístico africano 

do qual a comunidade é descendente direta. Ao falar em bantos poderemos 

entender melhor o porquê de alguns costumes e tradições enraizados na cultura dos 

moradores do Quilombo São José.  

Prosseguiremos falando sobre a diáspora africana, fenômeno sociocultural de 

imigração forçada dos negros africanos para diversas regiões do mundo, 

responsável pelo abastecimento de escravos no Brasil.  

Dando continuidade, falaremos sobre os africanos trazidos para o Brasil e sua 

relação com a economia escravista. Veremos que essa relação fez com que os 

escravos fossem deslocados geograficamente, de acordo com a economia do país, 

fazendo com que chegassem à Fazenda São José os primeiros ancestrais dos

                                                           
1
  Ponto de jongo de visaria da comunidade Jongo de Tamandaré 
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moradores da comunidade, devido à alta do ciclo de café na região conhecida como 

Vale do Paraíba. Finalmente falaremos sobre a comunidade em questão abordando 

seus aspectos socioculturais, sua relação com a terra e seus principais atrativos 

culturais que servirão de base para o desenvolvimento da atividade turística no local. 

 

2.1. OS BANTOS 

 

Ô gente nasci na Angola,  

Angola que me ensinou.  

Eu sou neto de Moçambique ô gente,  

Eu sou negro sim senhor2. 

 

Os bantos compõem um vasto grupo etnolinguístico africano que está 

localizado, sobretudo, na região subsaariana, abrangendo cerca de quatrocentas 

línguas variantes com origem na mesma língua ancestral denominada “protobanta”. 

Wilhelm Bleeck (1862) utilizou do termo banto para batizar esse grupo, que segundo 

a reconstrução da palavra significa “pessoas”. 

Roland Oliver (1966, p. 361) dividiu em quatro fases a expansão dos bantos 

baseado nas teorias de Greenberg e de Guthrie: 

 
 

Uma rapidíssima migração,o longo dos cursos d’água do Congo (Zaire), de 
pequenos grupos de populações falantes de línguas “pré-bantas”, das 
regiões arborizadas do centro de Camarões e Oubangui, até regiões de 
mesmas características, no Sul da floresta equatorial do Zaire; um 
progressivo reforço da implantação destas populações imigradas e a sua 
expansão através da região arborizada estendida de um litoral a outro e 
abraçando o centro da África, desde a foz do Congo (Zaire) até o Zaire, na 
costa ocidental até o rio Rovuma, na Tanzânia, na costa oriental; a rápida 
penetração dos bantos na região mais úmida situada no Norte e no Sul da 
sua precedente zona de expansão lateral; e a ocupação do restante da 
atual África banta, processo que começou no curso do primeiro milênio 
antes da era cristã e que não acabaria senão aproximadamente em meados 
do segundo milênio da era cristã (OLIVER, 1966, p. 361). 

                                                           
2
  Ponto de jongo de visaria da comunidade São José da Serra 
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Figura 1:Mapa expansão do povo banto 

Fonte:<http://www.south-africa-tours-and-travel.com/bantu.html> 

 
 

Os grupos bantos organizavam-se socialmente em aldeias onde os homens 

detinham autoridade sobre as mulheres, o que favoreceu a fragmentação de clãs 

que desde o inicio possuíam seus chefes políticos. Esses chefes políticos exerciam 

também a função líderes religiosos, possuindo forte ligação com a terra com quem 

mantinham relação através de espíritos do qual eram sacerdotes. Por esse motivo 

eram conhecidos e chamados de senhores da terra. Eles governavam conjuntos de 

aldeias, onde cada uma constituía uma espécie de distrito ou unidade territorial.  

Os senhores da terra foram reconhecidos como tais através do fortalecimento 

de sua linhagem, transformando assim o patriarca em chefe territorial. Todo esse 

processo, aliado ao crescimento demográfico, deu origem a formação do estado. 

Esse estado era, portanto, um território que abrigava várias aldeias que reconheciam 

o poder e a autoridade de um chefe, que por sua vez, era cercado de funcionários 

que formavam o seu conselho. 

As sociedades pertencentes à cultura banto eram caracterizadas pela 

transmissão oral dos seus conhecimentos. Cabia aos mais velhos o papel de 

http://www.south-africa-tours-and-travel.com/bantu.html
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guardiões da história do seu povo e a difusão dos seus saberes aos mais novos, 

afim de que, sua cultura e seus ensinamentos não fossem perdidos. 

 
 

O feito vivido - lutas internas, dissensões, genealogias, casamentos 
intertribais, criações de novos grupos clânicos, etc. - nas sociedades 
africanas não letradas passava a ter estatuto de fato contado e, com isso, 
preenchia-se o vazio lacunar da não escrita e a História se disseminava 
pela voz. (PADILHA, 1995, p.16). 

 
 

A terra era o local sagrado dos bantos, segundo Silva (2006, p. 41) a “guardiã 

dos mortos, a servidora dos vivos e a promessa dos vindouros. Pertencia a todos 

eles, no tempo e na eternidade”. Mas além da terra era comum a esses povos a 

prática de feitiçaria, rituais de fecundidade e culto a espíritos locais e ancestrais. 

Acreditavam num ser supremo chamado de Nzambi e espíritos tutelares: gênios, 

habitantes da natureza como rios, lagos, pedras, terra, vento entre outros. Adivinhos 

e curandeiros faziam parte da sua cultura religiosa e eram extremamente 

respeitados. Possuíam também um sistema divinatório chamado de Ngombo, elo de 

comunicação entre os humanos e seus antepassados. 

Seguindo a filosofia da religião dos bantos, é possível verificar a importância 

que eles davam aos seus ancestrais e à sua religião, pois era ela que determinava 

de certa forma o status de cada um dentro da sua comunidade, além de ser também 

a responsável pela organização social do seu povo. Essa contribuição vai se refletir 

na forma de organização de seus descendentes no Quilombo São José da Serra. 

 

2.2. A DIASPORA AFRICANA 

 

Que noite mais funda calunga 

No porão de um navio negreiro 

Que viagem mais longa candonga 

Ouvindo o batuque das ondas 

Compasso de um coração de pássaro 

No fundo do cativeiro 

É o semba do mundo calunga 

Batendo samba em meu peito 
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Kawo Kabiecile Kawo 

Okê arô oke3. 

 

O termo diáspora africana, também chamada de diáspora negra, compreende 

o fenômeno histórico sociocultural de imigração forçada dos negros africanos rumo a 

outros lugares do mundo na condição de escravos. 

A venda de escravos oriundos da África tem origem desde o Mediterrâneo, 

porém somente no século IX houve um aumento significativo da exportação 

deescravos negros africanos para o resto do mundo. Esse comércio permaneceu 

durante séculos, vindo a se extinguir somente no começo do século XX. Contudo, é 

somente após a ida de Cristóvão Colombo para o Novo Mundo, que o tráfico ganhou 

proporção transatlântica, envolvendo números muito maiores, tráfico esse que foi 

praticado do século XVI até meados do século XIX. Nesse período, segundo as 

estimativas de Curtin (1969, p. 338), 11 milhões4 de africanos foram exportados para 

as Américas. 

 

 
Figura 2: Mapa principal rotas do tráfico 

Fonte: <http://fazendohistorianova.blogspot.com.br/> 

 

                                                           
3
 Yáyá Massemba música de Roberto Mendes. 

4
 Essa estimativa é motivo de controvérsias entre os pesquisadores. 

http://fazendohistorianova.blogspot.com.br/
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As rivalidades entre os povos africanos alimentaram durante muito tempo o 

tráfico transatlântico, e muitas dessas guerras foram estimuladas pelos europeus, já 

que eram vantajosas para seus negócios com o comercio de escravos. A escravidão 

era uma prática comum entre alguns grupos africanos, entretanto ela possuía 

significados diferentes daqueles empregados pelos europeus para atender as 

demandas de trabalho no Novo Mundo. 

A escravidão entre os bantos era vista como uma forma deaquisição de mão 

de obra além de ser uma estratégia de maximizaçãodo poder da autoridade local. 

Para essas sociedades africanas a extensão do poder político não era medida pela 

sua extensão territorial e sim pelo quantitativo de pessoas que formavam seu 

séquito. (CARVALHO, 2010). 

O processo de mercantilização de pessoas, pelos europeus, modificou a 

função social do escravo, em África, que passou a ser visto como mercadoria e a ser 

comercializado pelos seus senhores em troca de algum tipo de pagamento, em 

especial o tabaco. No lucrativo processo da vinda de negros escravos para as 

Américas, os europeus dependiam da aprovação dos chefes locais para a 

construção de barracões, locais onde os negros ficavam até o momento de 

embarcarem nos tumbeiros5 rumo ao Novo Mundo. 

Nos navios negreiros vindos de África embarcavam várias etnias de escravos 

que falavam línguas diferentes entre si. Mas devido à proximidade das línguas e ao 

tempo de convivência nos barracões e durante a viagem atlântica, os negros 

conseguiam se comunicar e estabeleciam estratégias de sobrevivência e de 

preservação de identidades culturais que se formavam ali com influência de suas 

origens e viriam ainda a se formar nas sociedades coloniais. 

 

2.3. OS AFRICANOS NO BRASIL 

 

Congos, angolas, cambindas, benguelas, monjolos e iorubás 

Cantam seu canto de guerra 

Mocambos, quilombos, seu sonho de paz 

                                                           
5
 Nome dados às embarcações que transportavam escravos em função da alta taxa de mortalidade 

vigente entre as tripulações. 
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Minha origem é quilombola 

Na força dos meus ancestrais6. 

 

Entre 1525 e 1851 mais decinco milhões de africanos, aproximadamente, 

foram traficados para o Brasil como escravos. Não estão inclusos nessa estimativa 

aqueles que morreram em África coma caça escravista nem os que faleceram na 

travessia e foram jogados no Oceano Atlântico (PRANDI, 2000). A origem desses 

negros trazidos para o Brasil está dividida em dois grandes grupos etnolinguísticos: 

os sudaneses e os bantos.  

Os bantos foram trazidos logo nos primeiros séculos de tráfico, seguidos dos 

sudaneses, tendo sido esse tráfico acentuado após a queda do reino de Oyó 

dominado pelos fons, depois dominados pelos haussás. Dentre os sudaneses os 

principais grupos vindos para o Brasil pertencem à região do Golfo da Guiné 

conhecidos aqui como nagôs ou iorubás (mas que compreendem vários povos de 

língua e cultura iorubá, entre os quais os oyó, ijexá, ketu, ijebu, egbá, ifé, oxogbô, 

etc.), os fon-jejes (que agregam os fon-jejes-daomeanos e os mahi, entre outros), os 

haussás e outros grupos que tiveram importância menor na formação de nossa 

cultura, como os grúncis, tapas, mandingos, fântis, achântis e outros. (PRANDI, 

2000). 

No Brasil, os negros africanos foram introduzidos de acordo com as 

necessidades econômicas, sustentada pela mão de obra escrava. Logo, quanto 

mais a economia prosperava mais escravos eram necessários. A distribuição de 

escravos era feita geograficamente de acordo com as necessidades econômicas, 

sendo até a metade do século XVIII voltada para fazendas de cana de açúcar 

localizadas em Pernambuco e na Bahia. Mais tarde concentrou-se em Minas Gerais, 

devido à descoberta do ouro naquela região e depois, devido o cultivo do café, na 

região sudeste do país. 

O Rio de Janeiro se tornou, a partir do século XVIII, o maior porto de entrada 

de negros escravos no mundo. Estima-se que entre 1790 e 1830 pelo porto carioca 

tenham entrado 17.023 africanos (FLORENTINO, 2002). Esses escravos 

desembarcados no porto do Rio eram redistribuídos via mar e terra para outros 

                                                           
6
 Ponto de jongo de visaria de autoria de Alexandre Carvalho da Cia Folclórica da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
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lugares na região sul e sudeste como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, São Paulo e o Norte Fluminense. 

Ao longo de sua história a capitania do Rio de Janeiro contou com três 

centros de demanda de escravos: a cidade do Rio de Janeiro e seu entorno, 

Campos dos Goytacazes com a produção de açúcar e no século XIX o Vale do 

Paraíba, com as fazendas de café. O Rio de Janeiro contava com o maior 

contingente de escravos provenientes da região banto do Brasil. Segundo Karash 

(2006, p. 58) “pelo menos dois terços dos africanos que viviam no Rio tinham suas 

terras natais no centro-oeste africano”. 

A região do Vale do Paraíba, até meados do século XIX, era um exemplo da 

estrutura econômica do país que dependia totalmente do sistema escravista. O ciclo 

do café fez com que vários escravos da cidade do Rio de Janeiro migrassem para o 

Vale do Paraíba. A região recebeu também escravos provenientes da Bahia devido 

ao declínio da indústria açucareira e dos ciclos de mineração e, ainda, as últimas 

levas de africanos de origem banto, devido o fim do tráfico negreiro em 1857. É 

nesse cenário brasileiro que os negros chegam à Fazenda São José, em Valença, 

negros esses que viriam a formar o atual Quilombo São José. 

 

2.4. QUILOMBO SÃO JOSÉ DA SERRA 

 

Tava dormindo quando angoma me chamou 

Tava dormindo quando angoma me chamou 

Disse levanta preto cativeiro se acabou 

Disse levanta preto cativeiro se acabou7. 

 

Com a decadência das atividades econômicas em outras regiões do Brasil 

como o cultivo de açúcar no nordeste e a exploração de minérios e ouro na região 

de Minas Gerais, muitos fazendeiros tiveram que se desfazer da quantidade de 

escravos e vendê-los para as fazendas da região sudeste do país. Essa região, 

devido à alta do cultivo do café, recebeu grande parte desses negros e das ultimas 

remessas de escravos trazidos da África antes do fim do tráfico internacional de 

escravos. 

                                                           
7
 Ponto de visaria domínio público 
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Segundo Reis e Gomes (1996), a existência do cativeiro implicou a presença 

da resistência dos escravizados, que se manifestavam de forma individual ou 

coletiva. Essa resistência muitas das vezes acabou chegando ao estopim causando 

levantes e até mesmo a organização de fugas que permitiram que esses escravos 

fugidos se reunissem em grupo e formassem o que se chamou de quilombo. 

Segundo Lopes (1987 p. 27-28) “quilombo é um conceito próprio dos 

africanos bantos que vem sendo modificado através dos séculos”. Em Angola é 

entendido como uma divisão administrativa, um acampamento guerreiro na floresta. 

(LOPES, SIQUEIRA e NASCIMENTO, 1987). Na historiografia brasileira sobre o 

fenômeno do aquilombamento, quilombos e mocambos referem-se à formação de 

grupos de escravos fugidos, caracterizando um dos tipos de resistência mais típicos 

da escravidão. 

A partir da década de 1980, com o fortalecimento do movimento negro, os 

militantes procuraram rever o conceito de quilombo, de forma a torná-lo mais 

adequado à realidade vivida pelo negro no presente momento. Um conceito que 

fosse capaz de fortalecer e afirmar a identidade negra em seu atual contexto. Com 

relação à regulamentação das terras quilombolas, a luta do movimento negro obteve 

como resultado a promulgação do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, que garante a titulação definitiva da terra para essas comunidades na 

Constituição de 1988. De acordo com o texto da lei: “aos remanescentes de 

quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, 

devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos” (BRASIL, CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL, 1988). 

Segundo Lewandowski e Pinto (2007) tanto o artigo 68, quanto o decreto que 

o regulamenta, referem-se aos remanescentes de quilombo como aqueles grupos 

que possuem identidade, ação e memória próprios. A eles são assegurados o direito 

a terra para que possam exercer plenamente seus direitos culturais. Com a posse 

das terras é previsto que esses grupos consigam obter as condições necessárias à 

reprodução física, social, econômica e cultural da comunidade, que possuem suas 

identidades marcadas pela afro-brasilidade. 

Nesse contexto nasce a Comunidade Remanescente de Quilombo São José 

da Serra, não como uma comunidade descendente de negros que fugiram de seus 

senhores na época da escravidão, e sim graças a um acordo feito entre o dono das 

terras e os negros devido à diminuição da mão de obra liberta no final da escravidão. 
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Esse acordo era comum naquela época e beneficiava os fazendeiros que 

mantinham seus cativos na fazenda, acabando por atrair outros escravos para lá. 

 
 

(...) Aqui não é um quilombo de nego fujão. Esse quilombo aqui foi 
praticamente planejado uma comunidade onde o fazendeiro deixaria os 
negros dele a vontade após a escravidão. Só que com a valorização 
pecuária, a terra, a valorização da terra, esse negocio que partiu de boca do 
antigo proprietário com os negros, isso ai praticamente foi de água a baixo, 
né, então veio a ganância por causa da terra. (TONINHO CANECÃO – 
DOCUMENTÁRIO QUILOMBO SÃO JOSÉ). 

 
 

O que faz o negro 

Na fazenda do senhor 

O senhor mandou embora 

Por que é que o negro voltou?8 

 

A Comunidade Remanescente de Quilombo São José da Serra está 

localizada numa região de montanhas, na Serra da Beleza, no distrito de Santa 

Isabel do Rio Preto, no município de Valença, a aproximadamente três horas da 

cidade do Rio de Janeiro. 

                                                           
8
 Jongo de visaria da comunidade Quilombo São José da Serra 



23 

 

 
 

 
Figura 3: Serra da Beleza. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Contando com um grupo de aproximadamente 200 negros9, é a sétima 

geração desde que seus antepassados começaram a habitar o local a partir de 1850 

como escravos. Segundo Mattos,essa seria a genealogia do Quilombo São José da 

Serra: 

 
 

Tertuliano e Miquelina foram escravos na Fazenda de São José da Serra no 
interior do atual estado do Rio de Janeiro, principal área de produção de 
café do Brasil na primeira metade do século XIX. Nessa época, a região 
reunia uma população escrava majoritariamente formada por africanos 
falantes de línguas banto, enviados ao Brasil pelos portos negreiros da 
costa do Congo e de Angola e também da chamada contra-costa 
(Moçambique). Pedro e Militana foram vendidos da Bahia para a mesma 
região, com um filho pequeno chamado Manoel, em meados do século XIX. 
Pedro era africano de nação Cabinda, conforme nos conta seu neto, Manoel 
Seabra. Seus netos, bisnetos e tataranetos formam hoje a “comunidade de 
São José da Serra”, grupo de parentesco que constrói a herança imaterial 
de seus antepassados, bem como a relação com o território que ocupa há 
mais de cem anos, a partir da memória do cativeiro na Fazenda São José 
da Serra e da abolição da escravidão, em particular. (MATTOS, 2004, s.p) 

                                                           
9
 Dados obtidos no livro Jongo do Quilombo São José. Fernandes, Mattos e André. 2004. Brasil 

Mestiço. 
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Figura 4: Árvore genealógica do Quilombo São José 
Fonte: Fernandes, Mattos e André. Jongo do Quilombo São José. Associação Brasil Mestiço. 
2004. 
 

 

Com a abolição da escravatura, os ex-escravos se dividiram pelo território, 

nas áreas permitidas pelo antigo proprietário, e ali construíram suas residências 

feitas de adobe (tijolo de barro) cobertas de sapê, técnica tradicional utilizada até 

hoje pelos seus moradores, e ali desenvolveram em conjunto a agricultura de 

subsistência, a crença religiosa na umbanda e no catolicismo, o artesanato, o 

calango, as benzeduras, os saberes através das ervas medicinais, o terço de São 

Gonçalo, a culinária, as lendas, o jogo de pau e o jongo. O jongo constitui sua 

manifestação cultural mais característica, que atrai centenas de turistas, 

principalmente na festa anual do treze de maio, data em que a comunidade abre 

suas portas para receber visitantes a fim de conhecer um pouco da herança deixada 

pelos seus antepassados. 
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Figura 5:Casa tradicional do Quilombo São José 
Fonte: Acervo pessoal 

 

O Governo Federal, no dia 05 de abril de 1999, reconheceu oficialmente a 

comunidade como “remanescente de quilombo”10 abrindo o caminho pra titulação 

das terras. Esta passou a ser reivindicada pelos moradores representados por 

Antonio Nascimento Fernandes, líder da comunidade, conhecido como Toninho 

Canecão, através de processo aberto junto ao Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária, (INCRA) órgão federal responsável pela intitulação de territórios 

quilombolas. A previsão de conclusão do processo era para o primeiro trimestre de 

2012. (CARMO, 2012). Em visita de campo ao Quilombo, em maio de 2013, o 

processo ainda estava em andamento. Ao conversar com Tio Mané (Manoel Seabra, 

patriarca da comunidade) o mesmo me informou que os fazendeiros já haviam 

recebido ordem de despejo. 

 

                                                           
10

“Consideram-se remanescentes das comunidades de quilombo, para os fins deste Decreto, os 
grupos étnico-raciais segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de 
relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a 
resistência à opressão histórica sofrida.” (INCRA, Legislação Referente à Política Pública de 
Regularização de Territórios Quilombolas, 1998). 
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2.4.1. Os Elementos de Identidade e o Turismo na Comunidade São José da 

Serra 

 

Os moradores do Quilombo São José estão redescobrindo sua história por 

meio do relato dos membros mais velhos da comunidade. No processo de luta pela 

posse da terra estão construindo uma nova identidade, relacionada ao local,com 

base em práticas culturais herdadas pelos seus ancestrais do tempo de cativeiro. 

Em 2000 os moradores da comunidade sob a orientação de seu líder Toninho 

Canecão, fundaram a Associação da Comunidade Negra Remanescente de 

Quilombo São José da Serra que além de lutar pela desapropriação de suas terras 

tem como objetivos a divulgação dos seus patrimônios culturais e a prática de 

projetos sociais na área de agricultura, turismo étnico e futuramente turismo 

ecológico. 

 

Beleza Natural 

O Quilombo São José está localizado numa região de montanhosa, coberta 

por Mata Atlântica com muitos rios e atrativos adequados ao desenvolvimento de um 

projeto de ecoturismo. Dentro da fazenda existe uma grande área verde onde é 

possível fazer trilhas que levam os visitantes a lugares considerados sagrados pelos 

seus moradores, tanto pela beleza como pela relação que os mesmos têm com a 

natureza. Um desses lugares é a pedreira no alto da montanha onde o Quilombo 

está localizado que é dedicada, segundo seus moradores, ao Orixá Xangô. Há no 

local também uma árvore considerada sagrada por eles, com mais de 200 anos de 

existência, o velho jequitibá, que fica no alto das terras e representa a antiguidade 

de seus moradores em seu território. Nas terras quilombolas há uma belíssima 

cachoeira de águas tranquilas e rasas onde é possível até crianças se banharem. 

Esta cachoeira está ligada às lendas e mitos contados pelos moradores da 

comunidade como a existência de um ser mitológico que eles chamam de “Mãe 

d’água”.  
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Figura 6: Jequitibá do Quilombo São José. 
Fonte: De Isabela Kassow:<http://mapadecultura.rj.gov.br/valenca/quilombo-sao-jose-da-serra/> 

 

 
Figura 7: Cachoeira do Quilombo São José. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 
 

Artesanato Tradicional 

O artesanato tradicional torna-se importante na medida em quese apresenta 

como uma alternativa à massificação e à uniformização de produtos globalizados, 

promovendo o “resgate cultural” e o fortalecimento da identidade regional. Dessa 

forma passa a ser também relevante para a atividade turística já que a 

http://mapadecultura.rj.gov.br/valenca/quilombo-sao-jose-da-serra/
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competitividade de um destino muitas vezes está relacionada à diversificação e à 

qualificação de produtos associados capazes de valorizar suas manifestações 

culturais tradicionais. (SEBRAE, 2004). 

No Quilombo São José o artesanato tradicional é feito pelas mulheres nas 

horas em que elas não estão atuando no trabalho da roça. São bonecas feitas de 

palha de milho, palha de bananeira e bucha natural, matéria prima disponível nas 

terras quilombolas, que além de serem encontradas no Quilombo para a venda 

estão também em lojas de artesanatos no distrito vizinho de Conservatória. 

 

Figura 8: Artesanato do Quilombo São José 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Jongo 

O jongo é uma manifestação afro-brasileira de origem bantu, grupo 

etnolinguístico que engloba a região da África Centro Ocidental, praticada entre os 

escravos que trabalhavam nas fazendas de café e cana de açúcar localizadas na 

região sudeste do Brasil. 
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Manifestação ancestral de louvor aos antepassados que consolida tradições 

e afirmação de identidade, o jongo costuma ser praticado em louvor a algum santo 

católico ou alguma divindade afro-brasileira. Suas datas mais marcantes são durante 

as festas juninas e no dia treze de maio, devido à abolição dos escravos. Os 

terreiros, denominação do local onde é praticado o jongo, geralmente são em 

comunidades rurais do sudeste brasileiro e em periferias urbanas. 

Composto de canto, palmas, dança coletiva e percussão de tambores, o jongo 

está inserido no âmbito das chamadas danças de umbigadas. A manifestação é 

praticada em forma de roda, onde casais se revezam no meio da roda simulando 

gestos de umbigada. Cada um de seus elementos tem sua importância na 

manifestação. 

Tambu, batuque tambor ou caxambu também são dominações pertinentes 

ao jongo e servem para denominar a mesma manifestação que assim como pode 

sofrer alteração no nome também pode ter sua estrutura de dança e toque diferente 

de uma região para outra, dependendo da comunidade em que é praticado. Porém, 

mesmo com as variações, existem características próprias referentes à manifestação 

que englobam esse tipo de expressão popular num mesmo âmbito denominado 

jongo. 

No tempo da escravidão o jongo servia como forma de comunicação entre 

os escravos. Por meio dele eles conseguiram realizar levantes, organizar fugas e até 

mesmo falar sobre coisas do dia a dia sem que seus senhores e capatazes 

pudessem entender, pois falavam em linguagem cifrada. 

Depoimento de Aniceto do Império11 a respeito do jongo: 

 
 

O Jongo mata. Jongo não é brincadeira, o jongo é das almas, eéimportante 
que a senhorinha saiba que está conversando com uma pessoa do santo, 
eu sou do santo, aquilo ali é a casa das Almas e casa de Exu. (...) O Jongo 
é das almas, o Jongo deve ser iniciado à meia noite, o Jongo exige uma 
fogueira, nesta fogueira uma vasilha com algo dentro, deve ser acesa uma 
vela, ao lado desta vela um copo d’água virgem, liso.  O Jongo deve ser 
dançado com a indumentária branca, na falta de branca, alva. Mas eu tenho 
medo, sem força de expressão, o Jongo deve ser dançado descoberto, se é 
homem descoberto. São três atabaques em ordem crescente segundo o 
tamanho, candongueiro é pequeno e tem o som bem agudo, depois o 
angoma puíta, e depois desse o caxambu. Porque caxambu não é dança, 
não é ritual: o caxambu é um instrumento, e o ritual é o Jongo. O Jongo é 
pai de muitas outras músicas que existem por aí, o Jongo é pai de tudo isso 

                                                           
11

 Aniceto de Menezes e Silva Junior um dos fundadores da Escola de Samba Império Serrano e 
morador da Comunidade Jongueira da Serrinha em Madureira. 
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ou mãe. O Jongo é muito respeitado, o Jongo mata, o Jongo carece até de 
cabeças maduras, pelo seguinte motivo: o Jongo é deitado no metá-metá, o 
linguajar do caboclo e eu falar consigo dirigindo-me a ele.  E tem que saber 
desamarrar, desatar aquilo, entender que é consigo o que eu estou falando 
(MOURA, 1995, p. 139). 

 
 

O jongo é o carro chefe das manifestações que ocorrem no Quilombo. Sua 

importância para a comunidade é associada ao passado escravista e por meio dele 

ela pôde reivindicar sua identidade quilombola. Além disso, existe no jongo todo um 

respeito e adoração aos mais velhos, aos ancestrais e às santas almas jongueiras 

ou pretos velhos, valorização essa que está presente na forma de vida da 

comunidade em questão e tem indícios de afiliação nas crenças de origem banta. 

Um dos principais elementos do jongo é sua transmissão oral, o que faz dele 

um dos principais elos entre a comunidade e seus ancestrais. Essa ligação pode ser 

vista no seguinte ponto cantado na comunidade: 

 

Ô gente nasci na Angola,  

Angola que me ensinou.  

Eu sou neto de Moçambique ô gente,  

Eu sou negro sim senhor. 

 

O canto no jongo é chamado de ponto esua importância está ligada à 

linguagem cifrada, fazendo com que apenas os jongueiros consigam de fato 

entender o que está sendo dito. Essa característica do jongo e seus elementos 

enigmáticos e de encantes relacionam-se com práticas africanas, como foi 

registrado entre os bantos, tonga e n’gola, e representam a palavra dos ancestrais. 

Outro traço tradicional herdado dos africanos que está presente no jongo é a força 

através da palavra que proferida com intenção e ritmada pelos tambores 

movimentam forças ocultas do mundo espiritual. Dizem que os pontos pronunciados 

pelos jongueiros detinham “mironga” e segredos capazes de fazer crescer 

bananeiras nos quintais, levando Dias a chamá-los de “feiticeiros da palavra” (DIAS, 

2003).  

Ainda falando sobre os pontos, sabe-se que eles são classificados de acordo 

com sua função dentro da manifestação. Os pontos podem ser classificados em: 

abertura ou louvação (usado para abrir a roda do jongo ou na chegada de algum 
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participante), desafio ou demanda (o jongueiro elabora um ponto enigmático que 

deve ser interpretado e respondido pelo seu adversário), de visaria (ponto que 

permite a participação de todos, sem que haja preocupação com rivalidades), de 

encante (onde através da palavra coisas sobrenaturais acontecem), saudação 

(cantado em homenagem a um jongueiro que está na roda ou ao dono do terreiro), 

agradecimento e despedida (aqueles cantados ao término da roda de jongo) 

(CARMO, 2012). 

Observando os pontos cantados nas comunidades jongueiras é possível 

analisar os elementos que apresentam a religiosidade do grupo em questão. Nos 

pontos de abertura e despedida de São José podemos encontrar a devoção pelos 

santos católicos e também pelos Orixás da Umbanda, como o caso do Senhor da 

Pedreira que na umbanda representa o Orixá Xangô. Durante a roda de jongo 

aparecem vários pontos que fazem menção não só à religiosidade, mas também da 

forma como a comunidade vive e vê a vida.  

Os tambores do jongo também são de extrema importância para a 

manifestação, pois são eles que dão o andamento e o ritmo do jongo durante as 

rodas. Além disso, têm um caráter considerado sagrado pelos jongueiros, sendo 

reverenciados diversas vezes durante a manifestação, seja através dos pontos ou 

de gestos de saudação. Em São José sua fabricação é artesanal, conforme 

depoimento do líder da comunidade Toninho Canecão: 

 
 

(...) [o negro velho] fazia uma picada pra dentro da mata e ia procurar a 
madeira, não é? Aí encontrando a madeira ele queimava, ele cortava a tora 
e queimava o miolo para esculpir através do fogo, e ia apagando a borda 
dele em volta com um pano molhado. Levava às vezes até seis meses para 
fazer o tambor. Terminava de fazer, ele promovia uma festa na região e 
convidava outro jongueiro de fora para participar da roda do jongo, não é? 
Aí vinha outro jongueiro de fora, era apresentado o tambor (IPHAN, 2005). 

 
 

Em 2005, o IPHAN salvaguardou o jongo como patrimônio cultural brasileiro, 

sendo este registrado no “Livro das Formas de Expressão” com processo número 

01450.005763/2004-43, após ter sido objeto de pesquisa para o “Inventário Nacional 

de Referências Culturais” editado pelo Centro Nacional de Folclore e Cultura 

Popular, que inventariou também as comunidades em questão, dentre as quais se 

encontra a de São José. 
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2.4.2. Religiosidade no Quilombo São José 

 

Ao analisar a religião na comunidade São José é preciso apreendê-la por 

meio dos relatos dos próprios moradores. Através de depoimentos recolhidos pelo 

atual patriarca do Quilombo e da antiga matriarca Dona Zeferina, falecida em 2003, 

é possível entender um pouco de como essa religiosidade funciona localmente. 

Antes disso, devemos lembrar que na comunidade São José o respeito e a 

valorização dos mais velhos estão enraizados na cultura local, também como 

herança dos povos bantos, ancestrais dos moradores, como já foi dito. Segundo 

Robert Slenes (2007), um dos elementos responsáveis pela identidade das 

comunidades negras do sudeste do Brasil, sobretudo as localizadas na região do 

Vale do Paraíba onde se encontra o Quilombo São José, é a herança cultural dos 

bantos. 

Segundo Dona Zeferina, “Aqui na comunidade todo mundo é católico. 

Católico e umbandista” (CARMO, 2012, p. 44). Dona Zeferina tinha dupla autoridade 

dentro do Quilombo, além de ser mãe de santo era também a líder jongueira. Seu 

Manoel Seabra afirmou, confirmando as palavras de Dona Zeferina, ser “católico e 

espírita” (CARMO, 2012, p.50). 

Tanto Zeferina como Manoel declararam a existência de uma dupla 

religiosidade. Deve aqui ser destacado que quando Manoel fala em “espírita” ele 

está se referindo à prática da umbanda, não à religião kardecista. Isso acontece 

porque o termo é utilizado tanto para devotos do kardecismo como para as religiões 

de matriz africana. 

O catolicismo praticado pelos moradores do Quilombo São José, está inserido 

no que chamamos de catolicismo popular, que é entendido como um conjunto de 

reproduções e práticas de cunho religioso autoproduzidas pelas classes subalternas 

que incorporam elementos do catolicismo oficial lhe dando uma significação própria, 

muitas das vezes se opondo a oficial (OLIVEIRA, 1985). Esse fenômeno religioso 

católico que não está fixado oficialmente pela Igreja se dá no Brasil principalmente 

em comunidades negras devido ao fato delas, tanto na condição de escravos, como 

durante muito tempo após a abolição, terem sido proibidas de exercerem suas 

práticas religiosas tradicionais, fazendo com que adotassem as práticas cristãs, 

mescladas com elementos de sua cultura. 
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Atualmente no Quilombo São José existe uma pequena capela construída 

para a comunidade, batizada com o nome do santo que nomeia as terras. Mas nem 

sempre foi assim, segundo Manoel Seabra. As pessoas da comunidade 

frequentavam a Igreja Matriz de Santa Isabel do Rio Preto desde a época dos seus 

pais. Essa igreja foi construída em 1880, e na sua infância eles percorriam o 

caminho de 12 km de São José até Santa Isabel, a pé, para assistir às missas do 

primeiro domingo do mês. (CARMO, 2012). 

A outra religião praticada pelos moradores do Quilombo é a umbanda. 

Segundo Reginaldo Prandi (1990) em seu artigo “Linhagem e Legitimidade no 

Candomblé Paulista” a umbanda, formada no pós-1950 com o capitalismo nasceu 

no Rio de Janeiro através do contato entre o candomblé e o kardecismo com fortes 

influências da moral cristã. Veio se opor ao candomblé, enquanto religião de negros, 

afirmando-se enquanto religião para todos, independente de raça, cor e origem 

social e  se espalhou como religião brasileira. Ao se fazer independente a umbanda 

incorporou a língua portuguesa ao seu culto, aboliu o sacrifício ritual de sangue e o 

processo iniciático sacerdotal e retirou o oráculo do candomblé, sobretudo o jogo de 

búzios. Utilizou do kardecismo a prática da caridade focando o culto na prática da 

cura através dos espíritos e no rito do transe, reduzindo a importância dos Orixás e 

acabando com a estrutura centralizadora em torno do pai de santo como é 

característico do candomblé (PRANDI, 1990). 

Com relação à umbanda no Quilombo São José, é possível observar que ela 

tem elementos comuns a práticas de matriz africana misturada a elementos de 

outras culturas religiosas, como o catolicismo. Isto se dá, provavelmente, devido à 

influência dos senhores, antes da abolição da escravidão e também à opressão 

sofrida pelos negros após a abolição, pois eram impedidos de organizar seus cultos. 

O que deve ser entendido com relação ao culto da umbanda no Quilombo é 

esse hibridismo cultural que engloba as três principais culturas que formaram a 

identidade do povo brasileiro: elementos que remetem à ancestralidade africana, a 

formação colonial católica dos portugueses e entidades que representam a 

ancestralidade indígena. 

A prática da umbanda em São José teve início antes mesmo da construção 

do terreiro. Mas foi através de mãe Zeferina que foram construídos os dois terreiros 

pertencentes à comunidade. O primeiro foi a Tenda Espírita São Jorge Guerreiro e 

Cabloco Rompe Mato, em 1970, dentro da própria comunidade, e o outro, em Santa 
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Isabel, fundando em 1981, registrado na Confederação Espírita Umbandista do 

Brasil, por ter sido construído em terreno próprio. 

Conforme podemos ver no depoimento de Dona Terezinha (a atual mãe de 

santo) os ensinamentos da umbanda praticada pelos moradores de São José se 

diferenciam de outras por seus fundamentos não terem sido aprendidos em livros e 

sim através transmissão oral do conhecimento: 

 
 

As forças da gente conversa muito com a gente.  A gente então sabe muita 
coisa orientada pelos guias. Eles vai, conversa, explica, eles mostra, eles 
sabem. É uma coisa que a gente sabe por causa disso. Não é uma coisa 
que a gente leu, escreveu, nem... Recebido ordem deles. É por isso que as 
pessoas acham aqui diferente dos outros lugar.  É que todo mundo aqui tem 
a vibração de receber recado, dar recado, orientar, saber o que a gente vai 
falar (CARMO, 2012, p. 93). 

 
 

A presença mais marcante na umbanda de São José é a das entidades dos 

pretos velhos. Essas entidades são mencionadas tanto na religião como no jongo 

local, manifestação que está relacionada ao aspecto religioso. Os pretos velhos 

representam na umbanda a linha africana dentro do terreiro.  Esses pretos velhos 

seriam espíritos de ancestrais desencarnados que viveram na época do cativeiro e 

se encontram na categoria de espíritos chamados também de “almas”. 

Outro traço marcante na religiosidade do Quilombo São José são as rezas 

utilizadas como expressão mágico-religiosa. Essas rezas têm por intenção a cura de 

determinadas moléstias sejam elas físicas ou espirituais. São elas de “quebranto”, 

“ventre caído”, “mal olhado” e “espinhela caída” (LIMA, 1997). As rezas e 

benzeduras carregam elementos presentes tanto no catolicismo popular como na 

umbanda, sendo uma prática muito comum em comunidades rurais. 
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3. “SE EU SOUBESSEQUE VOCÊ VINHA, EUMANDAVA TE ESPERAR” – 

RELAÇÕES ENTRE COMUNIDADE, VISITANTES e TURISMO. 

 

Se eu soubesse que você vinha 

Eu mandava te esperar 

Mandava amarrar canoa, 

Meu Deus do céu 

Nos laços verdes do mar12. 

 

Esse capítulo tem como objetivo principal analisar a atividade turística a partir 

de sua prática pela comunidade do Quilombo São José. 

Discutem-se aqui as relações da comunidade com a atividade turística. Para 

isso abordamos algumas visões sobre o conceito de comunidade, entendendo que 

suas relações sociais estão diretamente relacionadas ao sentimento de pertença ao 

seu território. Observamos o quanto essa relação torna-se importante para formação 

identitária da comunidade sendo reconstruída, com base na ideia de ancestralidade, 

ou seja, na sua ligação com seus ancestrais, remetendo ao tempo de cativeiro, e 

utilizando da memória e da pratica de manifestações culturais daqueles que já se 

foram em um processo a que Hobsbawn (1997) denominou como “invenção da 

tradição”. Essas práticas culturais que chamamos de patrimônio comunitário serão 

usadas pelos moradores de São José como fonte de atração para o 

desenvolvimento do turismo na comunidade. 

Num segundo momento iremos conceituar o turismo, fenômeno sociocultural 

que pode ser abordado por diversos pontos de vista, como prática social que através 

do encontro entre culturas é capaz de provocar mudanças. Nesse caso, o turismo 

                                                           
12

 Ponto de jongo de visaria Quilombo São José. 
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será visto aqui, a partir de um olhar onde o que será valorizado são as redes de 

relações socioculturais constituídas em seu espaço. Para tal passaremos pelas 

transformações que a atividade sofreu, sobretudo, devido a influencia do homem 

pós-industrial e sua busca por sítios que congreguem autenticidade e 

intercâmbiointercultural por um lado, e por outro, harmonia com a natureza e 

memória dos lugares visitados (ZAOUAL, 2009). Veremos também que Zaoual 

(2009) chamou esses sítios de “comunidade de sentido” e que o turista que busca 

esse tipo de lugar está à procura de experiências mais profundas onde comunidade 

e turista se relacionem mais intensamente entre si. 

Ainda falando sobre a mudança no fazer turismo, influenciada por uma 

demanda pós-industrial, surge uma nova modalidade de turismo que é a base desse 

trabalho, o turismo de base comunitária. Veremos que a principal característica 

desse tipo de turismo é sua dimensão humana e cultural, capaz de produzir diálogos 

entre iguais no encontro dos visitantes com os anfitriões. Será abordado ainda que o 

turismo de base comunitária é uma modalidade de turismo sustentável, onde o 

principal foco é o bem estar e a geração de benefícios para comunidade receptora 

(BURSZTYN, BARTHOLO e DELAMARO, 2009). 

 

3.1. COMUNIDADE (REMANESCENTESDE QUILOMBO) 

 

Segundo Bauman, (2003) as palavras têm significados, mas algumas delas 

são capazes de guardar sensações, e uma dessas palavras é “comunidade” que 

sugere sempre alguma coisa boa. Para ele um lugar cálido, confortável e 

aconchegante. 

Tonnies (1995) considera que a vida em comunidade se baseia em relações 

sociais e que suas características podem estar pautadas em três gêneros diferentes: 

por parentesco, por vizinhança e por amizade. Outros pontos fundamentais que 

caracterizam uma comunidade são o sentimento de pertencimento, o sentimento de 

comunidade, a permanência, a territorialidade e a forma de comunicação entre seus 

membros (PALÁCIOS, 1993). 

Para compreendermos o conceito de comunidade temos que entendê-lo como 

um conceito amplo que envolve situações heterogênicas com fundamentos afetivos, 

emotivos e tradicionais (WEBER, 1973) e entender que sua ideia, ou definição está 

atrelada a uma “invenção da modernidade” (PALÁCIOS, 1993). 
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Por comunidade Ander-Egg entende: 

 
 

Um agrupamento organizado de pessoas que se percebem como unidade 
social, participam dos mesmos interesses, objetivos e funções comuns, com 
consciência de pertencimento, situados em uma determinada área 
geográfica, na qual a pluralidade de pessoas que interagem mais 
intensamente entre si, que em outro contexto (ANDER-EGG, 1980). 
 
 

Para Coriolano comunidade seria um: 

  
 

Grupo social residente em pequeno espaço geográfico, cuja interação de 
pessoas entre si e dessas com o lugar cria identidade muito forte que tantos 
os habitantes como o lugar são identificados como comunidades 
(CORIOLANO, 2009, p. 45). 

 
 

Podemos ver, portanto que existe uma forte ligação do local com sua 

comunidade. Ligação essa que levará Santos (1996, p. 213) a afirmar que “cada 

lugar é, a sua maneira, o mundo”. 

O lugar como conceito geográfico de uma comunidade será, portanto as suas 

terras, seu território. Se tratando da comunidade quilombola São José, é preciso 

entender que o conceito de remanescente de quilombo vai além da luta pela posse 

da terra, representando uma identidade construída através de um movimento político 

de inserção social em que a base é a pertença ao território. E é através desse 

território que eles vão promover suas atividades culturais, a fim de atrair turistas, 

para gerar crescimento econômico para sua comunidade. 

Nesse sentido, Santos conceitua território como: 

 
 

Espaço onde se realiza a vida coletiva que evidencia todos os movimentos 
da sociedade. O modo como os sujeitos utilizam a terra, como eles se 
organizam no espaço e como dão significado ao lugar, define a identidade e 
a territorialidade de uma comunidade, expressos pelo sentimento de 
pertencimento a um grupo e a uma terra, respectivamente, e definidos 
sempre em relação aos outros grupos com os quais os sujeitos se 
confrontam e se relacionam. Esta relação de alteridade que identifica uma 
diferença em relação a outros grupos e define quem são “os de dentro” e os 
“de fora” (SANTOS, 2001, s.p). 

 
 

Ainda sobre território Anjos argumenta que: 
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É um espaço comum, ancestral, de todos que têm o registro da história, da 
experiência pessoal e coletiva do seu povo, enfim, uma instância do 
trabalho concreto e das vivências do passado e do presente (ANJOS, 2006, 
p. 49). 
 
 

A relação das comunidades quilombolas com o seu território se dá tanto de 

forma funcional como simbólica, tendo em vista que tais grupos exercem domínio 

sobre seu espaço e ao mesmo tempo realizam funções nele capazes de produzir 

significados. (HAESBAERT, 2005) 

A permanência de uma comunidade quilombola num determinado território é 

marcada ainda por fatores de ordem histórica, de vivência de seus ancestrais, em 

que, através das tradições herdadas é capaz de reconstruir sua memória e a 

identidade coletiva. A reivindicação do território pelas comunidades quilombolas é 

feita através de uma ancestralidade construída na resistência ao cativeiro. 

São José se utilizou então de seu espaço para formar o que chamamos de 

“territórios negros”. Local onde os atores sociais, por meio de atos cotidianos e 

conhecimentos passados pela oralidade, são capazes de organizar uma memória 

referencial, ao mesmo tempo ancestral, se tornando, portanto, elemento de 

formação identitária. 

Sobre a posse de terra do Quilombo São José, vale lembrar que ela se 

respalda no Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias de 1988. 

É a partir dela que as comunidades remanescentes de quilombo buscam a 

afirmação de uma identidade quilombola sendo contempladas por uma lei que 

pretende compensar os danos históricos sofridos.  

Além da luta pela posse do território, são característicos também dos 

desdobramentos gerados pela certificação de uma comunidade como quilombola 

suas manifestações culturais. 

Definição do INCRA sobre comunidade quilombola: 

 
 

As comunidades quilombolas são grupos étnicos – predominantemente 
constituídos pela população negra rural ou urbana –, que se autodefinem a 
partir das relações com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, 
as tradições e práticas culturais próprias. (INCRA, disponível em: 
http://www.incra.gov.br/index.php/estrutura-fundiaria/quilombolas). 

 

 

E Bastos vai dizer: 
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Quilombos, mocambos, comunidades negras rurais, terras de preto, 
remanescentes de quilombos são representações de uma identidade 
histórica construída e reconstruída pela dinâmica das relações raciais no 
país. Revelam o quadro político no qual se insere a população negra ao 
longo da história e a situação do conflito na luta por direitos (BASTOS, 
2009, p. 25-26). 

 

A relação com a terra, a ancestralidade escrava dos negros bantos, as 

práticas culturais cotidianas através do jongo, principalmente, são utilizados pela 

comunidade do Quilombo São José como bandeiras de luta. Todos esses elementos 

apontam para a reconstrução da memória da comunidade e da identidade coletiva. 

Segundo Pollak memória: 

 
 

É um elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual 
como coletiva, na medida em que ela é também um fator extremamente 
importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou 
de um grupo em sua reconstrução de si (POLLAK, 1992, p. 204). 

 
 

Nessa “reconstrução de si” faz-se o uso das manifestações culturais como 

tradições inventadas. Nesse caso, as tradições serão um “conjunto de práticas – 

normalmente reguladas por regras tácitas ou abertamente aceitas – de natureza 

ritual ou simbólica, que visam inculcar certos valores e normas de comportamento 

através da repetição, o que implica, automaticamente, uma continuidade em relação 

ao passado.” (HOBSBAWN e RAGER, 1984, p. 09). É neste contexto, que práticas 

culturais do tempo do cativeiro foram transformadas em capital simbólico de 

afirmação de identidade quilombola (MATTOS 2005 e 2006). 

Essas práticas culturais estão inseridas no que chamamos de patrimônio 

comunitário, servindo também como fonte de atração e instrumento ao 

desenvolvimento turístico.  

Para Maldonado: 

 
 

O patrimônio comunitário é formado por um conjunto de valores e crenças, 
conhecimentos e práticas, técnicas e habilidades, instrumentos e artefatos, 
lugares e representações, terras e territórios, assim como todos os tipos de 
manifestações tangíveis e intangíveis existentes em um povo.  Através 
disso, se expressam seu modo de vida e organização social, sua identidade 
cultural e suas relações com a natureza (MALDONADO, 2009, p. 29). 
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No Quilombo São José, o jongo vai ser o carro chefe das práticas culturais 

articuladoras entre memória do cativeiro e afirmação de identidade quilombola. 

Como diz Toninho Canecão no documentário “Quilombo São José”: “O jongo pra 

nós aqui é como se fosse o carro chefe porque antes da gente aprender o Pai Nosso 

a gente já sabia cantar o jongo”. 

Serão, portanto, as práticas culturais, sobretudo o jongo, as responsáveis pela 

grande quantidade de turistas que visitam o Quilombo São José, especialmente nas 

festas que a comunidade organiza. 

 

3.2. RECEBENDO VISITANTE – UM FENÔMENO CHAMADO TURISMO 

 

O turismo é um fenômeno sociocultural que pode ser abordado de distintos 

pontos de vista (CARVAJAL, 1992). Para Cruz (2009) o turismo, compreendido 

como prática social e também, sobretudo, como atividade econômica, é um vetor 

produtor de espaço. Ainda segundo a autora, a prática do turismo no mais das 

vezes, se impõe aos lugares, mas ela não se dá sobre uma “tábula rasa”, sobre 

espaços vazios e sem donos sendo portando a arte do encontro entre culturas e 

sistemas sociais que provoca mudanças. (SMITH, 1992). 

Segundo Moeschturismo é: 

 
 

Uma combinação complexa de inter-relacionamento entre produção e 
serviços, em cuja composição integram-se uma prática social com base 
cultural, com herança histórica, a um meio ambiente diverso, cartografia 
natural, relações sociais de hospitalidade, troca de informações 
interculturais (MOESCH, 2009, p. 09). 

 
 

Verhelstdefine cultura como: 

 
 

Conjunto de soluções originais que um grupo de seres humanos inventa a 
fim de se adaptar ao seu ambiente natural e social (VERHELST, 1992, p. 
37). 

 

 

E quanto o seu dinamismo, Cunhasalienta que: 
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A cultura não é algo dado, posto, algo dilapidável também, mas algo 
constantemente reinventado, recomposto, investido de novos significados 
(CUNHA, 1986, p. 101).  

 
 

Sendo assim, o turismo pode ser denominado como a “cultura do encontro” 

que é o resultado da interação entre visitante e anfitrião, que com universos culturais 

diferentes, realizam empréstimos uns aos outros e provocam mudanças culturais 

(SANTANA, 1997). Buber (1982, p. 140) irá ainda mais longe, dizendo: “o homem 

não encontra, ele é o encontro”. 

Esse intercâmbio cultural entre visitantes e visitados provocado pelo turismo 

será, segundo Krippendorf (2001), responsável pela aproximação entre povos, 

sendo o primeiro instrumento de compreensão entre eles, o que consequentemente 

irá gerar a manutenção de relações pacificas. 

Porém, como Barreto (2004) aborda, essa relação nem sempre ocorrerá de 

forma pacifica, e irá variar de caso para caso, não podendo portanto ser 

generalizada. O relacionamento entre eles pode variar dependendo do tipo de 

turistas, das condicionantes históricas, sociais e econômicas tanto da comunidade 

receptora quanto dos visitantes. 

É através do contato, também produzido pelo turismo, que a cultura passa 

constantemente por um processo de desconstrução e reconstrução, que interfere 

diretamente na identidade (CASTELLS, 2000). 

Devemos compreender o turismo “enquanto prática social e também 

econômica, política, cultural, e educativa, envolvendo relações sociais e de poder 

entre residentes e turistas, produtores e consumidores” (CORIOLANO, 2006, p. 

368), pois ela envolve todas estas relações que ocorrem num determinado espaço, 

que nesse caso é o território da comunida receptora. 

 

3.2.1. Transformação no Modo de “Fazer Turismo” 

 

Pelo lado do consumo, o turismo passou por importantes mudanças na sua 

demanda que precisam ser analisadas. Essas mudanças têm a ver com a busca do 

homem pós-moderno por um sentido a sua existência. Surge uma demanda que 

busca uma nova forma de fazer turismo. Isso acontece devido ao fato da atividade 

turística ser influenciada pela “liquidez” da atual modernidade (BAUMAN, 2005). 
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Essa nova modalidade aparece devido à influência do perfil do novo turista 

pós-industrial, que tem buscado por experiências turísticas com valores culturais, 

naturais e com integração com a comunidade local. A clientela tem a expectativa de 

encontrar verdadeiros sítios que combinem autenticidade e intercâmbio intercultural 

por um lado, e por outro, harmonia com a natureza e a memória dos lugares 

visitados (ZAOUAL, 2009). 

Aos sítios procurados por essa nova demanda, Zaoual (2009) irá chamar de 

“sítios simbólicos de pertencimento”: 

 
 

Os sítios são comunidades de sentido. (...) São, por excelência, lugares de 
relações vinculantes, não meros lugares de passagem e anonimato. Neles o 
homo situs, como um ser relacional, situacionalmente aberto e dialógico, faz 
sua morada. As relações mantidas com seu sítio simbólico de 
pertencimento lhes são identitárias (BARTHOLO, 2009, p. 50-51). 

 
 

Esse turista pós-industrial pode ser comparado ao que Feifer (1985) chama 

de pós-turista. Para ele o pós-turista é aquele que pensa que tudo é possível de ser 

visitado, não apenas o “típico” nem a “fachada”, mas também os “bastidores” de um 

destino ou de uma cultura. Esse turista é incrédulo sobre o que é lhe vendido como 

autentico e busca experiências mais profundas. 

Ainda segundo Zaoual (2009), o homem moderno, não situado, está à procura 

de biótipos e nichos sócio-relacionais que possam colocá-lo em harmonia consigo e 

com o mundo à sua volta. “O conhece-te a ti mesmo de Aristóteles adquire assim 

certa consistência nesta pesquisa dos cidadãos da sociedade industrial sem direção” 

(ZAOUAL, 2009, p. 70). 

 
 

A mudança de hábitos e recuperação das suas raízes deve ser inscrita no 
esgotamento das crenças, que são próprias da grande sociedade industrial, 
que não é mais capaz de dar sentido à vida e às práticas quotidianas dos 
indivíduos e dos grupos de indivíduos. A consumação pela consumação não 
parece mais importante e o homem sem qualidade da sociedade da 
competição industrial está à procura do sentido de sua existência. A 
emergência de um turismo de profundidade baseado em novas relações 
com a cultura dos sítios e com o meio ambiente natural é um dos sinais da 
crise da civilização industrial. Esta última foi construída sobre uma cultura 
que produz, e sobre iniciações de multiplicação ao infinito de necessidades 
frequentemente artificiais (ZAOUAL, 2009, p. 69). 

 
 

É nesse contexto de um mundo globalizado em que o individuo necessita 

buscar cada vez mais suas raízes, que o turismo de massa se desgasta, pois sua 
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única visão é o lucro e produção em grande escala. Vítima de seu próprio sucesso, o 

mega-turismo parece, assim, responder à teoria do ciclo de vida dos produtos. Após 

a fase de iniciação e a do seu progresso (anos 60-70), os sítios, que constituem o 

objeto de um turismo de massa, perdem progressivamente seu atrativo (ZAOUAL, 

2009). 

Mielke afirma que as viagens tendem a ser cada vez mais completas e 

motivacionais, em que os turistas preferem frequentar os mesmos locais que a 

comunidade ao invés de serem tratados como turistas. Mas o autor argumenta 

também que o produto deve atender ao perfil da demanda turística sem deixar de 

atender os anseios das comunidades onde o turismo está sendo praticado (MIELKE, 

2009). 

Essa mudança no comportamento do turista fica bem evidente quando Turner 

e Ash (1991) abordam que no auge do turismo de massa era comum ouvir de 

turistas que o lugar seria mais bonito “se não fosse pelos habitantes locais” 

(TURNER e ASH, 1991, p. 210). 

Sabe-se, no entanto, que o turismo como importante instrumento de ascensão 

social e transformador de economias, quando mal planejado, pode trazer impactos 

econômicos, sociais e culturais irreversíveis. Nesse sentido surge uma modalidade 

de turismo que pretende utilizar os recursos culturais e naturais existentes no local, 

de forma sustentável o turismo de base comunitária. Ele se diferencia do turismo de 

massa por priorizar as culturas tradicionais locais e a conservação do meio ambiente 

e ao mesmo tempo servir como alternativa para pequenas comunidades entrarem no 

cenário turístico gerando renda para seus moradores. 

 

3.2.2. Turismo de Base Comunitária 

 

Segundo Beni (2006), para um bom planejamento turístico é necessário o 

envolvimento da comunidade local em todo o processo de desenvolvimento da 

atividade. Nesse sentido ele vai definir dessa forma o planejamento endógeno: 

 
 

[...] visa atender às necessidades e demanda da população local por meio 
da participação ativa da comunidade envolvida. Mais do que obter ganhos 
em relação à posição do sistema produtivo local na divisão nacional ou 
internacional do trabalho, o objetivo é buscar o bem-estar econômico, social 
e cultural da comunidade local, o que leva à diferentes caminhos de 
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desenvolvimento,  conforme  as  características  e  capacidades  de  cada 
economia e sociedades locais (BENI, 2006, p. 36). 

 
 

Maldonado conceitua turismo de base comunitária da seguinte maneira: 

 
Por turismo comunitário entende-se toda forma de organização empresarial 
sustentada na propriedade e na autogestão sustentável dos recursos 
patrimoniais comunitários, de acordo com as práticas de cooperação e 
equidade no trabalho e na distribuição dos benefícios gerados pela 
prestação dos serviços turísticos. A característica distinta do turismo 
comunitário é sua dimensão humana e cultural, vale dizer antropológica, 
com objetivo de incentivar o diálogo entre iguais e encontros interculturais 
de qualidade com nossos visitantes, na perspectiva de conhecer e aprender 
com seus respectivos modos de vida (MALDONADO, 2009, p. 31). 
 
 

Bursztyn, Bartholo e Delamaro (2009) vão afirmar que o turismo de base 

comunitária é uma modalidade do turismo sustentável cujo foco principal é o bem-

estar e a geração de benefícios para a comunidade receptora. 

 
 
O turismo alternativo de base comunitária busca se contrapor ao turismo 
massificado, requerendo menor densidade de infraestrutura e serviços e 
buscando valorizar uma vinculação situada nos ambientes naturais e na 
cultura de cada lugar. Não se trata, apenas, de percorrer rotas exóticas, 
diferenciadas daquelas do turismo de massa. Trata-se de um outro modo de 
visita e hospitalidade, diferenciado em relação ao turismo massificado, 
ainda que porventura se dirija a um mesmo destino. 
Esse turismo respeita as heranças culturais e tradições locais, podendo 
servir de veículo para revigorá-las e mesmo resgatá-las. Tem centralidade 
em sua estruturação o estabelecimento de uma relação dialogal e interativa 
entre visitantes e visitados. Nesse modo relacional, nem os anfitriões são 
submissos aos turistas, nem os turistas fazem dos hospedeiros meros 
objetos de instrumentalização consumista (BURSZTYN, BARTHOLO e 
DELAMARO, 2009, p. 86). 

 
 

Ainda segundo eles, a sustentabilidade nesse caso será entendida como 

vinculada a modos — qualificados e socialmente construídos — de inter-relação, 

tanto dos seres humanos com a natureza, como dos seres humanos entre si. 

O turismo comunitário também é visto por alguns autores como meio para a 

inserção de outras práticas, como desenvolvimento econômico de uma determinada 

área, como meio de interação e desenvolvimento social, concretização da 

consciência de preservação ambiental, cultural e ainda como ferramenta para a 

sustentabilidade. Porém para o sucesso do desenvolvimento turístico de base 

comunitária é necessário que a comunidade esteja ciente de seu papel e 

responsabilidade adquirida pela prática da atividade turística em seu entorno, pois a 



45 

 

 
 

mesma planejará estratégias para a exploração do turismo dentre outras inúmeras 

responsabilidades como afirma Carvalho: 

 
 

O turismo comunitário apresenta-se sendo desenvolvido pela própria 
comunidade, onde seus membros passam a ser ao mesmo tempo 
articuladores e construtores da cadeia produtiva, onde a renda e o lucro 
permanecem na comunidade contribuindo para melhoria de qualidade de 
vida, levando todos a se sentirem capazes de cooperar e organizar as 
estratégias do desenvolvimento do turismo. Além de requerer a participação 
de toda a comunidade, considera os direitos e deveres individuais e 
coletivos elaborando um processo de planejamento participativo. 
Desenvolvendo assim a gestão participativa, ou seja, os atores sociais na 
sua maioria se envolvem com as atividades desenvolvidas no local de forma 
direta ou indireta tendo sempre em vista a melhoria da comunidade e de 
cada participante, levando em conta os desejos e as necessidades das 
pessoas, a cultura local e a valorização do patrimônio natural e cultural 
(CARVALHO, 2007, s.p). 

 
 

Porém como trabalhar a comunidade para que seja capaz de promover o 

desenvolvimento comunitário? Pois, são citadas inúmeras vezes as 

responsabilidades colocadas em suas mãos e também a necessidade de serem 

capazes de defender suas ideias. Segundo Carvalho, esta sociedade deve estar 

madura, composta por indivíduos habilidosos para a formação sólida de uma 

comunidade e só então com seu amadurecimento e normalmente em formações 

associativas atingir o desenvolvimento comunitário. Porém como formar indivíduos 

habilidosos? Ainda segundo Carvalho, é necessário o desenvolvimento do individuo 

dando-o condições mínimas e recursos básicos para esta busca: 

 
 

Para que ocorra o desenvolvimento, é preciso priorizar a satisfação de 
algumas necessidades humanas no que diz respeito à saúde, educação, 
moradia, lazer, emprego e renda. Esses fatores implicam diretamente no 
processo de desenvolvimento do individuo, uma vez que o mesmo 
necessita de auto-independência e habilidades para atuar em grupo, 
tornando-se protagonista de sua evolução e consequentemente de sua 
comunidade, já que a participação é considerada pelos estudiosos um 
processo de mobilização social e espaço de construção de cidadania. A 
promoção do turismo comunitário abre espaço para as comunidades, que 
são levadas à transformação das mesmas em núcleos receptores do 
turismo, buscando no mesmo, ferramentas para o desenvolvimento local, 
além de se autobeneficiarem com a produção de produtos e prestação de 
serviços. Aderem ao associativismo através de cooperativas e organizações 
comunitárias (CARVALHO, 2007, s.p).  

 
 

Em outros modelos de desenvolvimento para o setor turístico é evidenciada a 

importância de incentivos públicos da participação privada e da população na 
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atividade, sendo a comunidade trabalhada para a receptividade e também para a 

preservação de patrimônios ambientais e culturais gerando a conscientização da 

importância do turista para a atividade turística, fazendo com que se alcance o 

sucesso do destino.  

No turismo comunitário não é diferente. Existe a necessidade de 

entrelaçamento entre os setores, pois o modelo comunitário não exclui a importância 

de apoio e recursos.  Para que este modelo de desenvolvimento não seja mais uma 

utopia, barrada pelos esquemas da globalização da economia capitalista faz-se 

necessário que a comunidade busque sua organização e apoio para exploração do 

turismo. Este modelo possibilita a sua participação ativa e direta, tornando possível 

que ela usufrua das oportunidades geradas pela atividade, e não se configure 

apenas como mão de obra barata para grandes empreendedores. 

Dessa forma o turismo comunitário surge como uma possibilidade de 

preservação de culturas tradicionais e oportunidade em busca de uma fatia de 

mercado como afirma Coriolano: 

 
 

Seus organizadores elaboram críticas ao modelo excludente e tentam 
produzir serviços turísticos de forma associativa, comunitária, juntando 
esforços, ideias e as poucas condições financeiras de pessoas que se 
agrupam para desenvolverem serviços, assim, é realizado de forma 
compartilhada. A criatividade, é outro importante componente da elaboração 
destes arranjos produtivos locais - APLs, pois, diante da carência de capital, 
de informações e outras mais, adaptam-se às realidades locais. Em alguns 
casos ficam à margem da grande hotelaria, das áreas do turismo 
globalizado oferecendo produtos alternativos. Alocam-se nos corredores 
turísticos e são beneficiados por aqueles fluxos, em outros casos estão em 
áreas diferenciadas e atraem uma demanda específica, mais interessada 
em apreciar modos de vida, culturas tradicionais, aprendizagens e valores 
éticos, que consumir (CORIOLANO, 2006, s.p). 

 
 

Contudo Machado e Vilela (2006) reafirmam a necessidade da interação entre 

os setores para a efetuação do turismo comunitário, deixando claro que, mesmo 

neste modelo de desenvolvimento, não é possível praticá-lo de forma isolada 

somente pela comunidade. Sendo assim, demonstram também, outros 

consequentes benefícios trazidos por este novo modelo de desenvolvimento para a 

atividade turística, como o caso da inclusão social. 

 
 

Por meio da interação dessas políticas com as exercidas por cada setor da 
sociedade-público, privado e terceiro setor - tornar-se-á possível vislumbrar 
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a inclusão social associada às práticas exercidas pelo Turismo com base 
local. Assim, haverá a possibilidade de se trabalhar o Turismo não como um 
produto acabado, fruto do capitalismo, mas como um fenômeno em 
contínua mudança e que permite à sociedade se reorganizar de forma a 
assegurar àqueles até então excluídos da dinâmica capitalista, a uma real 
possibilidade de inclusão social. (MACHADOe VILELA, 2006, s.p). 

 
 

Logo não devemos utilizar o termo “comunitário” como única interferência de 

manejo para este modelo de desenvolvimento turístico e sim devemos entendê-lo 

como um modo surgido a partir da comunidade madura capaz de conduzir a 

execução do turismo. Devemos considerar que sempre, para qualquer que seja o 

modelo adotado para o desenvolvimento do turismo, a comunidade local e seus 

costumes devem ser respeitados e ainda inseridos de forma participativa ao 

processo. 
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4. “O DIA TREZEDE MAIO, É UM DIA MUITO BONITO” – FESTADO 

TREZEDE MAIONO QUILOMBO SÃO JOSÉ – METODOLOGIAE CAMPO. 

 

O dia treze de maio 

É um dia muito bonito 

Todos os pretos se reúnem 

Meu Deus do céu 

Para sarava São Benedito 13 

 

Esse capítulo tem como principal objetivo abordar a metodologia utilizada 

para execução deste trabalho e descrever como foi a vivência da festa do dia treze 

de maio na comunidade Quilombo São José. 

Desenvolvida a partir de dados qualitativos, a pesquisa foi realizada durante 

um fim de semana por meio de observação participante com caráter exploratório e 

de perfil etnográfico. Para tal foram feitas entrevistas em profundidade com as 

principais lideranças da comunidade e alguns visitantes a fim de traçar a relação 

entre visitantes e comunidade, discutida ao longo desse trabalho para o 

desenvolvimento da atividade turística. 

A escolha da pesquisa qualitativa está em sua característica de revelar ao 

pesquisador casos exemplares sobre a cultura em que estão inseridos. Nesse 

sentido, a busca é pela intensidade que não pode ser alcançada através de uma 

pesquisa quantitativa, pois os resultados que pretendemos alcançar tendem a 

enxergar a questão sob diversas perspectivas, não dando tanta importância ao 

número de pessoas (GOLDENBERG,2005). 

                                                           
13

 Ponto de jongo de visaria Quilombo São José. 
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A pesquisa com perfil etnográfico apresenta a prática da observação 

participante e entrevistas, onde o objeto de estudo possui consciência histórica. Por 

estar na área das ciências sociais, lida com seres humanos que por questões 

culturais de classe, faixa etária ou qualquer outro motivo possui um fundamento 

comum de identidade com investigador (MYNAIO, 2010). Segundo Lévy-Strauss 

(1975, p. 215) “Numa ciência, onde o observador é da mesma natureza que o 

objeto, e o observador é, ele próprio, uma parte da sua observação”. 

 
4.1.  SARAVÁ SÃO BENEDITO – CAMPONO TREZEDE MAIO 

 
 

Para poder realizar a pesquisaque deu fruto a este trabalho, fui até o 

Quilombo São José no final de semana do dia 18 e 19 de maio do ano de 2013, final 

de semana mais próximo ao dia 13 de maio, onde é realizada em São José a festa 

que mais atraí turistas para a comunidade. Na ocasião pude conversar com duas 

importantes lideranças: o patriarca Manoel Seabra, chamado carinhosamente pelos 

moradores e visitantes de Tio Mané, com a mãe de santo, chamada de Mãe Teté, 

além de alguns visitantes a fim de analisar essa relação entre comunidade e 

visitante abordada ao longo desse trabalho. 

Sobre pesquisa qualitativa Minayo (2010) diz: 

 
 

Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não 
pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo 
dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e 
das atitudes. (MINAYO, 2010, p. 21). 

 
 

O objeto da observação foi a festa realizada todosos anos pelos moradores 

em louvor ao dia treze de maio, dia em que eles celebram não apenas a abolição da 

escravatura, mas sobretudo os pretos velhos, tendo sido essa data associada 

também às santas almas jongueiras. 

Sobre o treze de maio, as comunidades jongueiras em geral a consideram 

como uma das datas mais importantes do ano. Isso pode ser observado nos pontos 

entoados ao longo da festa no Quilombo São José como os que seguem: 
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Tava dormindo quando angoma me chamou 

Tava dormindo quando angoma me chamou 

Disse levanta preto cativeiro se acabou 

Disse levanta preto cativeiro se acabou 14 

 

No dia 13 de maio  

Quando o senhor me batia  

Eu gritava por Nossa Senhora, meu Deus  

Quando a pancada doía.15 

 

No dia 13 de maio 

Cativeiro acabou 

E os escravos gritavam 

Liberdade senhor 16 

 

Pisei na pedra  

A pedra balanceou 

O mundo estava torto  

A rainha endireitou 17 

 
A festa em São José começa a ser preparada aproximadamente um mês 

antes do seu acontecimento, com divulgação, via internet principalmente, a respeito 

da data da comemoração. Seu público mais fiel já conhece as datas que sempre 

caem no fim de semana mais próximo ao dia treze de maio. 

Grupos de jongo contemporâneo compostos por jovens da cidade do Rio de 

Janeiro e São Paulo são os principais divulgadores dessa festa. Os próprios grupos 

organizam vans, ônibus para irem ao evento, e utilizam outros meios para difundir a 

data. Além deles, universidades também organizam visitas técnicas ao local, a fim 

de levar estudantes para conhecer a festa e o estilo de vida dos descendentes 

diretos dos últimos escravos do Vale do Café. 

                                                           
14

 Ponto de visaria, domínio publico. 
15

 Ponto de visaria Caxambu de Santo Antonio de Pádua. 
16

 Ponto de visaria do Jongo da Serrinha. 
17

 Ponto de visaria falando sobre o dia treze de maio assinado pela Princesa Isabel 
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Por já ser frequentadora do Quilombo São José e estar ligada a grupos 

culturais de jongo, sou uma das pessoas que organizam excursões às terras 

quilombolas da Serra da Beleza. Muitos participantes chegam também em carros 

particulares, muito deles levando suas famílias, o que demonstra que a festa em São 

José recebe um público muito diversificado composto por jovens estudantes 

universitários até famílias com crianças. 

Na viagem em que fiz minha pesquisa, com a duração de quase quatro horas, 

saímos da Lapa, no Rio e Janeiro, às seis horas da manhã de sábado, dia 18 de 

maio de 2013 e chegamos ao Quilombo por volta das dez horas da manhã. Junto 

conosco muitas outras vans, ônibus e carros chegavam para participar da festa. 

Muitos já montavam suas barracas na área do campo de futebol que serve de 

acampamento nos dias de festa.  

Vale lembrar que as pessoas que estão dispostas a permanecer os dois dias 

nesta festa só têm como opção de estadia o camping, em que o visitante leva a sua 

barraca e monta ali sem pagar nenhum custo por isso, ou a hospedagem na casa 

dos moradores, opção que tem um custo e onde o hóspede precisa levar colchão e 

roupa de cama. Existem pousadas no distrito de Conservatória, vizinho do quilombo. 

Os que escolhem esta última opção acabam se relacionando menos com a 

comunidade, uma vez que as pousadas ficam muito longe da fazenda São José e o 

transporte de Conservatória até lá sai somente hora em hora até às dezessete 

horas, fazendo com que o visitante perca a parte considerada mais importante da 

festa que é a bênção da fogueira, e que acontece à noite. Mesmo os que vão de 

carro acabam não aproveitando a festa que perdura pela madrugada. São poucos os 

visitantes que optam por esse meio de hospedagem e quase todos os que eu 

conversei, que estavam nesse caso, afirmaram ter se arrependido da escolha. 

Ao chegarmos, a estrutura do evento já estava toda pronta, as barraquinhas 

com comidas variadas já estavam funcionando a pleno vapor, vendendo iguarias 

como bolos, caldos, churrasquinho, salgados e bebidas. A barraquinha de 

artesanato também já demonstrava que para o Quilombo São José o treze de maio 

começa muito antes do dia, com os preparativos para a festa. O terreiro já estava 

enfeitado com bambu e folha de bananeira e a fogueira montada para ser 

abençoada e aquecer os visitantes do frio mais tarde. Perto da cozinha, o cheiro da 

feijoada, feita no forno à lenha, já anunciava que faltava pouco para o almoço. 
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Figura 9: Quilombo São José 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Às dez horas começou a abertura do evento, com a missa afro. Realizada na 

frente da capela, por não comportar os participantes do lado de dentro, ela difere 

das missas tradicionais em alguns aspectos. É realizada ao som de tambores, os 

mesmos utilizados no jongo e na umbanda. São feitas oferendas com os produtos 

agrícolas existentes no quilombo, seus cantos são marcados por letras que falam 

das questões sociais e culturais do negro e durante o ritual os moradores vestem-se 

com roupas brancas. 

Ao término da missa, os quilombolas dão continuidade à festa com uma 

homenagem aos visitantes, demonstrando o quanto é um povo hospitaleiro e o 

carinho que eles têm com as pessoas que frequentam a comunidade. 

Hospitalidade é simplesmente a arte de receber bem. Dias (2002) conceitua 

hospitalidade como interação satisfatória entre pessoas estranhas. Cirilo (2006) diz 

que a hospitalidade é capaz de criar vínculos e obrigações sociais. Podemos 

entender então que a hospitalidade é a arte de receber pessoas através de 
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estruturas físicas, culturais e de espaço, capaz de criar vínculos sociais entre os 

hospedeiros e os hospedados. 

Logo após a missa, os organizadores da festa informam aos visitantes sobre 

a atual conjuntura da comunidade, seus anseios, suas dificuldades e sobre sua 

situação de luta pela terra, enfocando também, suas relações com os fazendeiros. 

Falam sobre a dificuldade de realização da festa, e a falta de apoio nesse sentido, 

terminado por agradecer as pessoas que ajudam realiza-la. Dentre os 

agradecimentos os moradores destacam principalmente o Pontão de Cultura do 

Jongo / Caxambu – Universidade Federal Fluminense (UFF) e a professora Hebe 

Mattos responsável pelo Laboratório de História Oral e Imagem (LABHOI) da UFF. 

De 12h30min até às 15h00miné o momento reservado para o almoço, e ai 

então é servida a tradicional feijoada, preparada no forno à lenha do Quilombo São 

José.  

Oriunda da senzala, a feijoada é uma mistura do feijão, alimento barato e 

pouco apreciado pelos europeus, o resto da carne do boi e do porco como pé, rabo, 

costela, e o resto da carne velha que era salgada e não servia mais para os 

senhores. A ele era acrescentado a farinha de mandioca, alimento indígena que 

também era consumido pelos escravos. Após a escravidão o prato passou aos 

poucos a ser consumido pela elite brasileira e foram acrescentadas a laranja e a 

couve como acompanhamento, começando a ser servida em restaurantes a partir 

século XX. 

Além da feijoada, a partir da festa de 2013, os moradores começaram a servir 

outro prato: o frango assado com salada, feijão e arroz, opção que não existia 

anteriormente, a fim de atender a necessidade do público que não come feijoada. 

Este fato demonstra uma maior integração da comunidade com o turismo e uma 

preocupação em agradar a diversidade de visitantes que frequentam suas festas. 

Enquanto muitos visitantes almoçavam, grupos de capoeiristas, 

frequentadores das festas do quilombo, começavam a se organizar com seus 

berimbaus, tambores e pandeiro começando a roda de capoeira. Sobre as rodas de 

capoeira o Dossiê do IPHAN afirma que: 

 
 

A capoeira é uma manifestação cultural que se caracteriza por sua 
multidimensionalidade – é ao mesmo tempo dança, luta e jogo. Dessa 
forma, mantém ligações com práticas de sociedades tradicionais, nas quais 
não havia a separação das habilidades nas suas celebrações, característica 
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inerente à sociedade moderna. Ainda que alguns praticantes priorizem ora 
sua face cultural, seus aspectos musicais e rituais, ora sua face esportiva, a 
luta e a ginástica corporal, a dimensão múltipla não é deixada de lado. Em 
todas as práticas atuais de capoeira, permanecem coexistindo a 
orquestração musical, a dança, os golpes, o jogo, embora o enfoque dado 
se diferencie de acordo com a singularidade de cada vertente, mestre ou 
grupo (IPHAN, 2007). 

 

Ainda segundo este documento a capoeira está relacionada a três mitos 

fundadores: 

1 - A capoeira nasceu na África Central e foi trazida intacta por africanos 

escravizados. 

2 - A capoeira é criação de escravos quilombolas no Brasil. 

3 - A capoeira é criação dos índios, daí a origem do vocábulo que nomeia o 

jogo. 

Embora não se saiba de fato aonde esta se originou, a hipótese mais provável 

com relação à sua origem é de que ela é africana, não somente por ter sido 

comprovada a existência de danças guerreiras similares na África Central, mas por 

terem sido os negros os principais protagonistas da manifestação brasileira. 

Seguindo com o relato sobre a programação, os próprios capoeiristas 

começaram um samba de roda, manifestação muito comum após as rodas de 

capoeira, talvez pelo fato da Bahia ter sido o principal estado brasileiro a perpetuar a 

capoeira e ser também o berço do samba de roda. Segundo o Dossiê do IPHAN: 

 
 

O samba de roda é uma manifestação musical, coreográfica, poética e 
festiva, presente em todo o estado da Bahia, mas muito particularmente na 
região do Recôncavo. Em sua definição mínima constitui-se da reunião, que 
pode ser fixada no calendário ou não, de grupo de pessoas para 
performance de um repertorio musical e coreográfico. 

 
 

Terminando o samba de roda pudemos ver uma demonstração de outra 

manifestação típica da região, a Folia de Reis. Segundo Lara (2007): 

 
 
As Folias de Reis são grupos itinerantes que percorrem longas distâncias 
cantando e tocando como forma de devoção religiosa aos três Reis Magos. 
Presentes em várias regiões do Brasil, especialmente em zonas rurais e na 
periferia de cidades do Sudeste e do Centro-Oeste, as folias de Reis saem 
visitando casas de devotos no período que se estende do Natal até o dia de 
Reis (6 de janeiro), em um périplo que representa simbolicamente a viagem 
dos três Reis Magos a Belém para adorar o Menino Jesus. O grupo de folia 
é geralmente composto de um guia ou um mestre que comanda um grupo 
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de penitentes ou foliões, que cantam e tocam instrumentos (violas, 
acordeão, pandeiros, caixas e outros instrumentos de percussão) 
(LARA,2007). 

 
 

Após a Folia de Reis, diversos grupos de pessoas pertencentes às 

comunidades jongueiras e amigas da comunidade São José deram inicio a suas 

apresentações. Dentre elas estavam presentes os jongueiros do Quilombo Santa 

Rita do Bracuí, de Barra do Piraí, Jongo de Arrozal e o Jongo de Pinheiral. Cada 

grupo com sua particularidade foi preparando o terreiro para a hora mais esperada, 

o grande espetáculo da noite: a benção da fogueira e a roda de jongo dos anfitriões. 

 

Quilombo Santa Rita do Bracuí: 

A comunidade quilombola localizada em Angra dos Reis criou em 2005 a 

Associação de Remanescente do Quilombo Santa Rita do Bracuí (ARQUISABRA). A 

associação representa 250 famílias que desde 1960 travam uma batalha contra 

grileiros e condomínios de luxo para se manterem nas terras de seus ancestrais. A 

luta através do jongo procura valorizar sua memória e tradição afirmando sua 

identidade cultural. A associação luta ainda contra o preconceito, sobretudo o 

racismo realizando reuniões periódicas na comunidade e o encontro anual da 

Consciência Negra fortalecendo sua identidade negra e quilombola. Através do 

projeto “Pelos Caminhos do Jongo” passou a fazer parte da rede nacional de Pontos 

de Cultura. 

 

Comunidade Jongueira de Barra do Piraí: 

A Associação Cultural Sementes D’ África em Barra do Piraí foi criada em 

setembro de 2007 e é formada por componentes de dois antigos grupos de jongo do 

local, o Caxambu do Tio Juca (do bairro Caixa D’ água Velha) e Filhos de Angola (do 

bairro Boca do Mato). Através do projeto “Jongo – História Sabedoria e Identidade 

Negra” tem como objetivo divulgar e preservar o jongo de Barra do Piraí com 

práticas voltadas aos saberes rituais da cultura jongueira como manifestação 

brasileira de matriz africana. 
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Jongo de Arrozal: 

Grupo pertencente à Fazenda da Cachoeira de Arrozal em Barra do Piraí 

retomou suas atividades em 2003, graças ao mestre e líder Edgard Camilo que tinha 

esse sonho devidoàs diversas rodas de jongo que presenciou durante sua infância e 

juventude e que ficaram em sua memória. O grupo é descendente dos antigos 

negros escravos da Fazenda Cachoeira que vem passando o jongo de geração em 

geração até os dias de hoje. 

 

Jongo de Pinheiral: 

O grupo Jongo de Pinheiral, localizado na cidade de Pinheiral, é formado por 

moradores da comunidade que descendem dos negros escravizados da Fazenda 

São José dos Pinheiros. Criado em 1996 o “Centro de Referências e Estudos Afro 

do Sul Fluminense” (CREASF) desenvolve atividades ligadas ao jongo e articula 

outros grupos de cultura popular na região. 

 

Durante todo o dia da festa as pessoas iam se espalhando pelo terreiro da 

comunidade, uns mais interessados nas manifestações que estavam acontecendo 

na parte central do Quilombo, outros mais interessados em apreciar a paisagem do 

local se deslocando pelo mato rumo à cachoeira ou ao grande jequitibá, árvore 

considerada sagrada pelos habitantes de São José.  

Divididos em grupos, os participantes se reuniam na região do acampamento 

munidos de instrumentos para cantos em que se podia ouvir samba, maracatu, roda 

de coco, e diversas brincadeiras. O clima entre os visitantes e a comunidade, bem 

como a forma como se comportavam, demonstrava o quanto eles estavam se 

sentindo a vontade ali. A acolhida dos habitantes do Quilombo São José estava 

sendo capaz de fazer com que de fato os seus visitantes sentissem também 

protagonistas da festa. 

Ao cair da noite, as pessoas começavam a sair de suas barracas, os que 

foram para a cachoeira e o jequitibá regressavam e toda a cantoria ao redor do 

terreiro ia cessando. Nessa hora gorros, casacos, luvas, calças compridas passavam 

a fazer parte do vestuário. A Serra, mesmo em dias ensolarados traz o frio e o 

sereno da noite. Todos iam se posicionando ao redor da fogueira ainda apagada, 

anunciando que a grande hora estava chegando. 
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Finalmente acenderam a fogueira, e pelo canto direito do terreiro, atrás das 

casas de sapê, começam a sair primeiramente Dona Teté, a mãe de santo da 

comunidade, com uma cabaça numa das mãos contendo um preparado de ervas 

chamado de abo pelos praticantes de religião de matriz africana, e com um galho de 

plantas que parecia ser arruda, ou guiné. Seguido por Tio Mané, o mais velho da 

comunidade, os outros membros um a um vestidos de branco entoavam o seguinte 

cântico: 

 

Ah eu fui na mata 

Buscar a lenha 

Eu passei na cachoeira 

Molhei a mão 

Senhor da pedreira 

Benze essa fogueira 

Além da fogueira 

Ajudai todos irmãos18 

 

Dona Teté vai puxando então a fileira fazendo uma grande roda em volta da 

fogueira, benzendo as chamas e as pessoas que estão ao redor, iniciando o ritual de 

jongo do Quilombo São José. Após a benção os jongueiros mais velhos em par, 

sempre um homem e uma mulher, vão se revezando na dança do caxambu, no meio 

da roda ao redor da fogueira até chegar aos mais novos e finalmente abrir a roda 

para participação do público. 

A partir daí o jongo não tem hora para acabar. Eles vão se revezando junto 

com as comunidades jongueiras convidadas até o sol raiar bebendo cachaça, 

assando batatas na fogueira, espantando o frio com um caldinho de feijão, de ervilha 

e nos intervalos dançando um “arrasta pé” com forró e calango, manifestações 

também típicas da região. 

Os jongueiros vão assim até o dia seguinte: louvando, cantando, brincando, 

desafiando uns aos outros, através dos pontos enigmáticos, até a última brasa da 

fogueira se apagar e brilhar os primeiros raios de sol. A roda vai se esvaziando no 

                                                           
18

 Ponto de louvação do Quilombo São José da Serra. 
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decorrer da noite, muitos vão para suas barracas, os mais resistentes ficam até o 

raiar do dia. 

De manhã cedo, já na hora do café, ainda é possível ouvir o rufar dos 

tambores e meia dúzia de jongueiros resistentes ainda permanecem na dança do 

caxambu. O café da manhã no Quilombo geralmente é comunitário, os visitantes 

trazem de casa pães, queijo, iogurte e vão se sentando juntos no gramado fazendo 

um grande piquenique. Nas barraquinhas o café quentinho revive a memória do 

tempo em que os escravos negros, seus ancestrais, trabalhavam na fazenda de 

café. São servidos também chocolate e leite quente.  

Muitos aproveitam a manhã ensolarada para irem à cachoeira, no jequitibá, 

na pedreira consagrada ao Orixá Xangô e conhecer as trilhas e os atrativos naturais 

da fazenda. Os que já conhecem, vão contando as lendas do lugar como as das 

aparições da mãe d’água. Segundo eles, uma vez ou outra é possível ouvir o som 

dos tambores vindo do fundo do rio. 

Existe também no local uma grande diversidade da fauna brasileira sendo 

possível avistar em suas terras animais como tatu, gambá, veado, onça, jaguatirica, 

porco-do-mato, jacu, tamanduá, coelho-do-mato, gavião, camaleão, cobra, 

jacarambeba, caramujo, capivara, cágado, caranguejo, coruja, camarão de água 

doce, pato, ganso, lontra, lobo, cavalo, arara, mico, sauá, ciriema, gaivota, papagaio, 

garça, marreco, cocota, maritaca entre outros. 

E assim, aos poucos, o acampamento começa a ser desfeito. Em ritmo de 

cantorias, os visitantes vão desarmando suas barracas e arrumando suas malas, é a 

hora da despedida. 

Dentre os moradores do Quilombo tive a oportunidade de conseguir conversar 

com Dona Teté e com Tio Mané, pois em dias de festa os moradores estão muito 

ocupados com os preparativos, com a venda, com a comida e em receber todos da 

melhor maneira possível. 

Tio Mané permaneceu na roda de jongo a noite toda e em nossa conversa ele 

falou o quanto fica feliz em ver a comunidade a cada ano com mais gente, que é 

muito gratificante poder ver as pessoas interagindo e conhecendo a cultura deles. 

Disse ainda que o trabalho para fazer a festa é muito grande, mas que limpar e 

arrumar tudo depois é gratificante, lembrando-se do quanto foi uma noite de 

alegrias. 
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Conversamos ainda sobre a situação da fazenda, no que tange à posse 

definitiva das terras. Ele me informou que os fazendeiros já haviam recebido ordem 

de despejo e que até o final do ano de 2013 não estariam mais nas terras dos 

negros. 

Indagado a respeito do turismo no local, ele informou que a comunidade visa 

criar uma estrutura para receber cada vez mais visitantes e para isso pretende após 

posse definitiva construir uma pousada no terreno, para as pessoas ficarem mais 

próximas do Quilombo com mais conforto. 

Com Mãe Teté a conversa foi mais rápida, ela falou sobre a herança recebida 

e da responsabilidade do cargo de ser a mãe de santo da comunidade. Explicou-me 

sobre o ato de benzer a roda, para que atraia somente coisas boas para as pessoas 

que ali estavam e para o bom andamento da festa com muitas alegrias, como 

sempre é. 

Para os visitantes perguntei como era a hospitalidade dos moradores e todos 

falaram que se sentiram bem acolhidos, que a comunidade era realmente muito 

receptiva e carinhosa com seus visitantes. Todos falaram que pretendem voltar nas 

próximas festas, sendo que alguns falaram que não era a primeira vez que tinham 

ido ao Quilombo São José. Disseram que frequentam o Quilombo há anos, sem 

faltar nem um ano à festa do treze de maio. Referiam-se aos moradores como 

amigos, demonstrando a proximidade que os visitantes adquiriram com os anfitriões. 

Sobre a construção de uma pousada no local, os entrevistados tiveram 

opiniões diversas. Alguns acreditam que poderia descaracterizar a festa e isolar os 

participantes, pois entendem que o que é “bacana em São José é justamente você 

colocar a barraca do lado de uma pessoa que nunca viu na vida, e no final da festa 

está abraçada com ela como se conhecessem há muito tempo”. Outros temem o 

fato de “como essa pousada seria construída”, e de que investidores de fora 

pudessem acabar por “descaracterizar a magia do quilombo”, já que os próprios 

moradores não teriam recursos para construir uma pousada. Alguns consideram a 

ideia ótima, desde que a pousada seja administrada pelos próprios moradores e que 

se tenha a opção de ficar acampado também. 

Pude perceber através das entrevistas, que Tio Mané demonstra a alegria da 

comunidade em receber pessoas e pela fala dos visitantes que se referem aos 

moradores de São José como amigos, que a observação feita por Crick (1992, p 

361) sobre turismo de que “a ideia de que esse fenômeno favorece a paz e a 
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amizade entre os povos [é] um mito contemporâneo” não se adéqua a realidade 

vivida por essa relação. 

Uma das explicações fornecidas por Barreto (2004) é a de que a relação entre 

visitantes e visitados pode variar de caso para caso sofrendo modificações que 

dependem das condições favoráveis ou não, devendo o pesquisador tomar muito 

cuidado ao analisar dada situação a fim de evitar generalizações (Barreto, 2004). 

Outra questão abordada pela autora é que o aumento do fluxo turístico pode causar 

mudança nesse relacionamento, e essa foi a minha maior preocupação quando 

pensei em estudar a comunidade São José. Nesse caso, a hospitalidade e a 

reciprocidade passam a ser encenadas, pois se tornam mercadoria e os turistas aos 

olhos dos residentes deixam de ser individualizados levando os mesmos a se 

relacionarem através de estereótipos existentes no imaginário social (PI-SUNYER, 

1989).  

Acredito que no caso do Quilombo São José seja possível praticar a atividade 

turística baseando-se na relação de troca e de conhecimento entre visitantes e 

visitados, principalmente porque os turistas que frequentam a comunidade em busca 

da experiência do encontro e não do exotismo vendido normalmente pela indústria 

turística. Porém o alto grau de imprevisibilidade característico da atividade turística, 

em que a base é a vida social, não permite que essa relação seja generalizada, 

cabendo a mim como pesquisadora registrar dados empíricos a partir de minhas 

observações de campo sobre como essa relação se deu no momento em que estive 

presente, analisando também as narrativas dos entrevistados. 
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5. CONCLUSÃO: 

 

Adeus cangoma adeus 

Adeus que eu já vou embora 

Eu vou meu cangoma fica 

Aqui e até outra hora19 

 

Deste modo nos despedimos desse universo que se originou há milhares de 

anos com a expansão do povo banto na África e dando, posteriormente, origem no 

Brasil à cultura e identidade de um povo que tem seus alicerces no tempo do 

cativeiro. 

Pudemos conhecer a historia, os costumes e a forma de vida da comunidade 

São José, sua relação com o turismo e a hospitalidade com a qual recebe seus 

visitantes. 

A ida a São José para observação do campo e da relação da comunidade 

com seus visitantes aliado ao estudo do referencial teórico abordado ao longo deste 

trabalho nos mostra que, até o presente momento, a demanda turística não tem 

influenciado de forma negativa a vida da comunidade São José. Não foram 

encontrados indícios de que esteja ocorrendo perda de identidade local, 

deterioração do patrimônio natural e insatisfação da comunidade local em receber 

visitantes. Além disso, a relação de troca tomada como base para o 

desenvolvimento do turismo denominado como a “cultura do encontro” ainda se 

desenvolve de forma sustentável através do turismo de base comunitária 

desenvolvido localmente. Nesse tipo de turismo, como vimos, é valorizado o dialogo 

                                                           
19

Ponto de despedida do Quilombo São José 
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entre iguais, de forma que este seja capaz de trazer bem estar e benefícios para a 

comunidade receptora. 

Sabemos, porém, que o alto grau de imprevisibilidade característico da 

atividade turística, onde sua base é o homem e a sociedade, não nos permite traçar 

um panorama de relações humanas com base no futuro. O que pode ser dito aqui é 

que num cenário favorável onde seja valorizada a experiência do encontro tanto 

pelos visitantes como pelos visitados e o respeito mútuo nas relações entre os 

atores sociais envolvidos, poderá fazer com que seja possível continuar 

desenvolvendo no local um turismo sustentável e socialmente justo, em que, tanto 

comunidade como turistas possam se sentir beneficiados através da experiência. 
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