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RESUMO 

 

 

Essa dissertação é resultado de uma pesquisa etnográfica realizada na comunidade 

de Cariacá, localizada no município de Senhor do Bonfim/BA e certificada como 

remanescente de quilombo pela Fundação Cultural Palmares em 2005. Sua 

realização se deu como forma de responder a algumas inquietações surgidas no 

meu trabalho enquanto assistente social com estudantes da Universidade Federal 

do Vale do São Francisco e que se autodeclaravam quilombolas. Nesse sentido, 

tendo em vista que minha atuação com sujeitos oriundos de Comunidades 

Remanescentes de Quilombo nunca havia se dado no espaço próprio de vida 

dessas pessoas, o objetivo principal deste trabalho é, através da experiência 

vivenciada por Cariacá, conhecer de perto o que é uma Comunidade Remanescente 

de Quilombo investigando o seu passado, mas, sobretudo, evidenciando em seu 

presente, o processo para a obtenção da certificação, as principais mudanças e os 

dilemas identitários decorrentes do seu reconhecimento como comunidade 

quilombola. Considerando que me propus a analisar essa realidade com base em 

conceitos ainda pouco aprofundados na literatura do Serviço Social, boa parte do 

referencial teórico utilizado nessa pesquisa é do campo da antropologia uma vez 

que seus estudos sobre grupos étnicos e etnicidade me parecem indispensáveis 

para nos ajudar a pensar esses agrupamentos para além da “raça”, da cor da pele e 

da descendência, muito embora esse modo de percebê-las não represente um 

consenso no meio acadêmico e na militância. 

 

Palavras chave: Comunidades Remanescentes de Quilombo, identidade, 

reconhecimento, grupos étnicos, etnicidade, fronteiras. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This dissertation is the result of an ethnographic study carried out in the community 

of Cariacá, located in the municipality of Senhor do Bonfim / BA and certified as a 

remnant of quilombo by the Palmares Cultural Foundation in 2005. Its 

accomplishment was given as a way of responding to some concerns that arose in 

my work as a social worker with students of the Federal University of the Valley of the 

São Francisco and who declared themselves quilombolas. In this sense, considering 

that my work with subjects from Quilombo Remnant Communities had never 

occurred in the living space of these people, the main objective of this work is, 

through the experience lived by Cariacá, to know closely what is a Quilombo 

Remnant Community investigating its past, but above all, evidencing in its present, 

the process for obtaining certification, the main changes and the dilemmas identity 

resulting from its recognition as a quilombola community. Considering that I set out to 

analyze this reality based on concepts that are still not well studied in the Social 

Service literature, much of the theoretical reference used in this research is from the 

field of anthropology since its studies on ethnic groups and ethnicity seem to me 

indispensable to help us to think of these groupings beyond race, skin color and 

descent, although this way of perceiving them does not represent a consensus in the 

academic milieu and militancy. 

 

Keywords: Remnant Communities of Quilombo, identity, recognition, ethnic groups, 

ethnicity, borders. 
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INTRODUÇÃO 

 

A questão da existência e dos direitos das comunidades quilombolas só 

passou a ter visibilidade nacional nas décadas de 1970 e 1980 com a articulação do 

movimento negro, principalmente do Norte, Nordeste e do Rio de Janeiro que se 

empenharam na defesa dos direitos das comunidades negras rurais, dentre eles, o 

direito às suas territorialidades.  

Com a crescente mobilização dos movimentos sociais e das comunidades 

negras urbanas e rurais que reivindicavam políticas compensatórias e afirmativas, 

após o processo constituinte, onde houve diversos embates entre grupos que eram 

ou a favor ou contra a inclusão dos direitos dessas populações na Carta Magna, a 

Constituição Federal - CF de 1988 incluiu em seu artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias - ADCT que “aos remanescentes das comunidades dos 

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

devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. 

Apesar de 1988 ter sido, de fato, o ano em que se deu início a política de 

reconhecimento das Comunidades Remanescentes de Quilombo - CRQ e de seus 

territórios, o principal instrumento que regulamentou o procedimento para 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 

ocupadas por essas comunidades foi o Decreto 4.887, aprovado somente em 2003 

após 15 anos de debates entre juristas, antropólogos, sociólogos e ativistas do 

movimento quilombola. Passados 30 anos da promulgação desse direito, 

pesquisadores/as de várias áreas do conhecimento se dedicam a estudar como tem 

se dado o desenvolvimento dessa política, seus impactos para as comunidades 

assim como os desafios enfrentados para sua execução uma vez que nela estão 

entrelaçadas duas grandes questões da democracia brasileira: a questão da terra e 

do racismo. 

Da instituição do artigo 68 na CF de 1988 e da promulgação do decreto 4.887 

em 2003, até o momento, 2.685 comunidades foram certificadas como 

remanescentes de quilombo no Brasil, sendo a Bahia o estado onde há mais 

certificações emitidas, são 660 ao total. Apenas em alguns poucos municípios do 

Centro Norte Baiano como, por exemplo, em Senhor do Bonfim e outros que ficam 
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no seu entorno como Filadélfia, Pindobaçú, Antônio Gonçalves e Campo Formoso 

possuem um total de 63 Comunidades Remanescentes de Quilombo certificadas 

pela Fundação Cultural Palmares - FCP. Assim, a presença numerosa dessas 

comunidades nas áreas interioranas e sertões da Bahia e do país, aponta para a 

necessária desmistificação de que teria havido pouca influência do povo negro 

nesses espaços e exige, portanto, mais pesquisas que investiguem o processo de 

escravidão nesses lugares assim como as contribuições sociais, econômicas e 

culturais deixadas ali pelos negros africanos. 

O interesse em estudar as Comunidades Remanescentes de Quilombo e um 

dos seus principais dilemas – a identidade – se deu a partir de uma questão 

profissional. Enquanto assistente social na Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da 

UNIVASF passei a trabalhar, em 2014, com o Programa de Bolsa Permanência1 do 

Ministério da Educação – destinado a estudantes indígenas e quilombolas – sendo 

responsável, juntamente com mais três colegas, por analisar as documentações de 

pertencimento étnico apresentadas pelos/as candidatos/as, contudo, a equipe do 

Serviço Social nunca recebeu nenhum tipo de orientação ou treinamento a respeito 

da questão da identidade, cultura ou configuração atual das comunidades indígenas 

e quilombolas no Brasil e isso acabava por gerar algumas inquietações quanto à 

veracidade do pertencimento étnico de alguns/as estudantes que não correspondiam 

ao estereótipo daquilo que geralmente se imagina ser os povos quilombolas e 

indígenas. 

Nesse sentido, considerando que minha experiência profissional com as 

Comunidades Remanescentes de Quilombo nunca se deu verdadeiramente no 

espaço próprio de vida dessas populações, mas apenas em contatos pontuais com 

estudantes oriundos/as destes territórios num ambiente extremamente limitador que 

é um gabinete dentro de uma instituição do governo, através dessa pesquisa 

busquei conhecer mais profundamente, e em campo, a política de reconhecimento 

dessas comunidades e suas implicações a partir da experiência vivenciada por uma 

comunidade específica. 

 

                                                           
1
 O Programa Bolsa Permanência foi instituído pelo Ministério da Educação em 2013 e tem como 

objetivo reduzir as desigualdades sociais, étnico-raciais e garantir a permanência de estudantes 
indígenas e quilombolas nas Instituições Federais de Ensino Superior – IFES. 
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Assim, o objetivo deste trabalho foi conhecer de perto o que é uma 

Comunidade Remanescente de Quilombo investigando o seu passado, mas, 

sobretudo, evidenciando em seu presente, o processo para a obtenção da 

certificação, as principais mudanças e os dilemas identitários decorrentes do seu 

reconhecimento como comunidade quilombola. 

Destaco que a escolha por estudar especificamente a comunidade de Cariacá 

se deu por duas razões. A primeira por ela estar localizada em Senhor do Bonfim, 

um dos municípios baianos que mais possuem Comunidades Remanescentes de 

Quilombo certificadas e a segunda, e mais importante, por se tratar de uma 

comunidade onde, apesar de ser perceptível a forte presença negra, há visivelmente 

um número maior de indivíduos não brancos se comparada a outras comunidades 

como, por exemplo, com a comunidade de Tijuaçú2, localizada também no mesmo 

município.  

Dessa maneira, o elemento da mestiçagem foi fundamental para a escolha da 

comunidade por considerar que nele estão contidos vários dilemas relativos à 

identidade quilombola, seja para as próprias comunidades que assim se 

autoidentificam, seja para o Estado e os agentes que operam as políticas públicas 

destinadas a esses grupos, seja para toda a sociedade brasileira, que ainda imersa 

na narrativa da democracia racial3, viu surgir com desconfiança esses novos atores 

sociais assim como uma série de direitos estabelecidos como forma de reparação. 

Sendo assim, o primeiro capítulo desse trabalho tratará das diversas 

situações que deram origem aos quilombos no Brasil, inclusive do impacto que a Lei 

nº 601 (Lei de terras) teve para o “aquilombamento” da população negra e mestiça 

antes e depois da abolição, das disputas em torno das “ressemantizações” do 

conceito de quilombo, hoje utilizado metaforicamente ora enquanto resistência 

política, ora como resistência cultural e negra, ora como tudo ao mesmo tempo. 

                                                           
2
 Tijuaçú é uma comunidade rural localizada também em Senhor do Bonfim/BA e foi uma das 

pioneiras na região a buscar seu reconhecimento como Comunidade Remanescente de Quilombo 
junto a Fundação Cultural Palmares. É certificada desde 2005.  
3
 Democracia racial é uma expressão utilizada para se referir à ideia de que no Brasil pessoas negras 

e brancas convivem de forma harmoniosa e possuem as mesmas oportunidades de existência. Essa 
percepção, contudo, se constitui num mito uma vez que mascara todo o racismo aqui existente, que 
embora não se configure nos moldes explícitos dos Estados Unidos, está fortemente 
“institucionalizado nos níveis de governo assim como difuso no tecido social, psicológico, econômico 
político e cultural da sociedade do país” (NASCIMENTO, 1978, p. 92) 
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Além disso, ainda nessa primeira parte, detalharei também o processo de 

inclusão do artigo 68 na Constituição Federal, sua regulamentação e desafios, assim 

como evidenciarei os desentendimentos entre as posições ressemantizadoras do 

conceito de quilombo aqui tratadas como “primordialista” e “ético-camponesa” cujas 

contradições e disputas a respeito de quem deve se constituir sujeito de direito do 

referido artigo estão presentes até hoje nas produções acadêmicas, nos espaços de 

militância, nos discursos políticos sobre a causa, na atuação dos agentes públicos 

que operacionalizam esse reconhecimento e dentro de algumas comunidades que 

por não serem hegemonicamente negras, passam também a se questionar: que 

sujeitos e/ou famílias têm o direito de serem reconhecidas como remanescentes de 

quilombo? 

O segundo capítulo da dissertação analisa especificamente a comunidade de 

Cariacá a partir dos dados obtidos durante a pesquisa de campo. Dessa forma, 

inicialmente farei uma caracterização mais geral sobre sua organização territorial, o 

acesso a terra, aos serviços públicos, sua religiosidade e manifestações culturais e 

em seguida tratamos da sua origem, do processo conflituoso de busca pelo seu 

reconhecimento como remanescente de quilombo, da criação da Associação 

Quilombola de Cariacá e Adjacências, dos projetos que a comunidade pôde acessar 

após o reconhecimento, os desafios para a mobilização política dos/as moradores/as 

e, por fim, dos dilemas na hora de estabelecer quem é ou não quilombola em 

Cariacá haja vista as particularidades da sua constituição no passado e no presente. 

Já no terceiro e último capítulo, considerando que ao longo do tempo foram 

sendo introduzidas no debate sobre as Comunidades Remanescentes de Quilombo 

as noções de grupos étnicos e etnicidade, e que tendo sido essa pesquisa realizada 

por uma profissional do Serviço Social, área acadêmica com pouca aproximação 

com essas temáticas, optei por aprofundar essas categorias a fim de apresentá-las 

aos/às assistentes sociais que atuam com essas comunidades e que ainda se vêem 

bastante deslocados/as nesse campo de estudo, mas também à Cariacá como 

forma de oferecer mais subsídios para sua discussão sobre quem é ou não 

quilombola na comunidade.  

Nesse sentido, tomando como referência a experiência vivenciada pela 

comunidade objeto de nosso estudo, buscarei compreender o uso dos termos “raça” 
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e etnia (grupos étnicos), a persistente confusão entre os dois termos, algumas 

questões essenciais para o entendimento da etnicidade e finalmente a contribuição 

desses conceitos para a compreensão das Comunidades Remanescentes de 

Quilombo para além da “raça”, da cor da pele, do passado escravista e da 

descendência.   

Como resultado da pesquisa, foi elaborado um mini documentário reunindo 

imagens de Cariacá e as falas de alguns dos seus atores, como forma registrar as 

origens da comunidade, seu processo de reconhecimento enquanto Comunidade 

Remanescente de Quilombo, sua organização política e os desafios atuais 

enfrentados por seus/suas moradores/as.  

Considerando que esta pesquisa surgiu como forma de responder algumas 

inquietações a partir do meu trabalho enquanto assistente social com estudantes 

que se identificavam como quilombolas, espero que essa pesquisa e seu produto 

possam ser utilizados como recurso para pensar alguns dilemas presentes no 

debate sobre as Comunidades Remanescentes Quilombo e colaborar para que os 

demais profissionais dessa área tenham uma melhor compreensão a respeito do 

tema e, consequentemente, uma atuação mais segura e qualificada no trabalho 

cotidiano com essas populações. 

Espero também contribuir para evidenciar que, embora historicamente no 

Brasil sejam a sociologia e a antropologia as áreas de conhecimento que se 

dedicam mais ao estudo da “raça” e/ou da etnia, se hoje os/as assistentes sociais 

têm atuado de maneira significativa nas políticas públicas direcionadas aos grupos 

que reivindicam identidades, onde essas questões são centrais, é preciso que 

esses/as profissionais se apropriem mais desses debates acadêmicos, mas, não só 

isso, é fundamental que o Serviço Social também possa dar sua contribuição através 

da sua produção intelectual baseada no seu próprio olhar e experiência. 
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METODOLOGIA 

 

 

A presente pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa de 

tipo etnográfica. Conforme Mattos 

 

 

A etnografia como abordagem de investigação científica traz algumas 
contribuições para o campo das pesquisas qualitativas, em particular 
para os estudos que se interessam pelas desigualdades sociais, 
processos de exclusão e situações sociointeracionais, por alguns 
motivos entre eles estão: Primeiro, preocupa-se com uma análise 
holística ou dialética da cultura, isto é, a cultura não é vista como um 
mero reflexo de forças estruturais da sociedade, mas como um 
sistema de significados mediadores entre as estruturas sociais e as 
ações e interações humanas. (2011, p.50) 

 

 

É importante destacar que embora a etnografia tenha sido desenvolvida no 

campo da antropologia, hoje ela se constitui num método utilizado por outras áreas 

das ciências sociais, incluindo o Serviço Social. Todavia, enquanto assistente social, 

o estudo desenvolvido na comunidade de Cariacá foi não somente minha primeira 

pesquisa etnográfica, mas também o meu primeiro trabalho a respeito da temática 

das identidades, em particular, da identidade quilombola.   

É fato que a ausência de familiaridade com o objeto de estudo muitas vezes é 

necessária para torná-lo mais interessante para o/a pesquisador/a, no entanto, 

também é verdade que a falta de elementos teóricos capazes de sofisticar sua 

observação para a pesquisa etnográfica podem fazer com que importantes 

elementos surgidos no campo não recebam dele/a a devida atenção e o trabalho 

não consiga ultrapassar a simples descrição ilustrativa da realidade. Dessa forma, 

antes que o trabalho etnográfico se realizasse, a pesquisa bibliográfica realizada a 

respeito das principais teorias que se preocupam em entender, de maneira geral, a 

formação das identidades, foi fundamental.  

A realização do estudo na comunidade ocorreu ao longo de aproximadamente 

20 dias nos meses de fevereiro e maio de 2019 e durante esse período fiquei 
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hospedada na residência de uma das famílias moradoras de Cariacá. Fiz uso do 

caderno de campo, onde pude anotar minhas principais impressões e sentimentos a 

respeito da história, características e relações sociais presentes na comunidade e 

por meio da observação participante, nos diálogos horizontais, menos formais e 

entre “iguais”, pude acessar informações a respeito da comunidade que talvez as 

entrevistas formais, gravadas com uma câmera de vídeo, não tenham revelado, pois 

no ato de ouvir “o informante” por meio de entrevistas  

 

 

[...] o etnólogo exerce um poder extraordinário sobre os mesmos, 
ainda que pretenda posicionar-se como observador o mais neutro 
possível, como pretende o objetivismo mais radical. Esse poder, 
subjacente às relações humanas – que autores como Foucault 
jamais se cansaram de denunciar – já na relação 
pesquisador/informante desempenhará uma função profundamente 
empobrecedora do ato cognitivo: as perguntas feitas em busca de 
respostas pontuais lado a lado da autoridade de quem as faz – com 
ou sem autoritarismo –, criam um campo ilusório de interação. (DE 
OLIVEIRA, 1996, p.23) 

 

 

Sendo assim, as conversas não formais e não registradas em áudio ou vídeo 

também foram fundamentais para compreender a comunidade pesquisada. Mantive 

contato com sujeitos de diferentes faixas etárias, níveis de escolaridade, gênero, 

posições políticas e práticas religiosas. Algumas pessoas que não faziam parte da 

comunidade, mas atuavam no território ou tinham algum tipo de informação 

importante a respeito, também participaram do estudo. 

Por se tratar de um trabalho etnográfico, nem as conversas informais nem as 

entrevistas realizadas seguiram um padrão linear ou sem flexibilidade, no entanto, 

foram elaboradas de forma que pudessem responder aos objetivos específicos deste 

estudo. A partir delas, buscou-se, portanto, conhecer a origem da comunidade, o 

desenvolvimento de atividades econômicas desenvolvidas ao longo da sua história, 

suas manifestações culturais e religiosas, os problemas comuns aos seus 

integrantes, o papel das lideranças e da associação quilombola, o acesso aos 

serviços e políticas públicas, o processo para reconhecimento da comunidade como 
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remanescente de quilombo, a percepção dos sujeitos sobre sua identidade 

quilombola, as mudanças que ocorreram após o reconhecimento da comunidade 

assim como os seus desafios atuais. As conversas e entrevistas, formais ou 

informais, aconteceram em espaços variados. Algumas na associação quilombola de 

Cariacá ou em salas de aula da Escola Municipal da comunidade, outras no campus 

da Univasf de Senhor do Bonfim ou nas residências dos/as entrevistados/as. 

Vale destacar que esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da Univasf no dia 04 de setembro de 2018 por meio do parecer 2.873.925 

e CAEE nº 91148218.7.0000.5196 e que minha conduta enquanto pesquisadora 

esteve baseada no atual Código de Ética do Serviço Social e no da Associação 

Brasileira de Antropologia – ABA onde constam os direitos das populações que são 

objeto de pesquisa a serem respeitados pelos antropólogos e antropólogas. Todos 

os/as participantes foram informados/as detalhadamente sobre os fins da pesquisa e 

sobre sua forma de participação e assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE, no caso dos adultos, e o Termo de Assentimento no caso das 

crianças e adolescentes.  

Por fim, é importante ressaltar que o sujeito que se propõe a realizar uma 

pesquisa numa comunidade que não é a sua de origem deve sempre ter em mente 

que cada comunidade possui o seu próprio estilo de vida, modos de organização 

social, econômica e política, portanto, os indivíduos que ali vivem podem atribuir a 

muitas questões, perspectivas que nem sempre correspondem às que o/a 

pesquisador/a possa ter como a melhor ou a mais relevante para si ou para aquele 

grupo. 

Nesse sentido, a meu ver, o processo de textualização da pesquisa de campo 

foi o momento mais complexo do estudo, pois essa etapa não é somente a 

descrição, mas a interpretação do/a pesquisador/a sobre aquilo que foi ouvido e 

visto no campo. É quando se escreve sobre o que foi visto e ouvido no período em 

que se estava lá, estando "aqui", numa sala, num gabinete, distante do campo de 

pesquisa onde os sentimentos estavam mais intensos (DE OLIVEIRA, 1996). É o 

momento de deixar que o outro fale, mas também de falar sobre o outro a partir do 

meu lugar de fala, no entanto, tentando dar limites (e é preciso dar limites) à minha 

subjetividade ao mesmo tempo que tento também não negá-la, pois ela está em 
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tudo, no interesse em pesquisar a questão quilombola, nos métodos de pesquisa 

utilizados e na escolha por teorizar sobre determinadas questões, e não outras, 

colocadas pela comunidade pesquisada. 
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CAPÍTULO 1 

 

OS QUILOMBOS E A POLÍTICA DE RECONHECIMENTO DAS COMUNIDADES 

REMANESCENTES DE QUILOMBO NO BRASIL 

 

 

Falar sobre quilombos e a política de reconhecimento das Comunidades 

Remanescentes de Quilombo não é tarefa fácil, a meu ver, por três razões 

específicas. 

A primeira delas porque o termo Quilombo se refere a um fenômeno cuja 

origem, motivação, características e significados variaram bastante na história do 

país, direta ou indiretamente, em virtude das contradições do sistema escravista e 

da forma como ocorreu o seu fim. Dessa forma, o conceito de quilombo é até hoje 

disputado e ressemantizado por diversos grupos acadêmicos e do movimento negro.  

No entanto, como aponta Arruti (2008) essa disputa não diz respeito à existência ou 

não dos quilombos e das suas reais demandas na atualidade, o que está em jogo é 

“o quanto de realidade social o conceito será capaz de fazer reconhecer. Qual 

parcela da realidade ganhará, por meio deste reconhecimento, uma nova realidade, 

jurídica, política, administrativa e mesmo social.” (p.102) 

A segunda porque historiadores, antropólogos, juristas, militantes e as 

próprias comunidades objeto dessa política não ficam completamente confortáveis 

com o uso do termo “remanescentes”, pois conforme ALMEIDA (1998) esse termo 

aponta mais para o passado do que para o presente sugerindo sobra ou resíduo de 

algo quando na verdade deveria sugerir justamente o contrário, ou seja, aquilo que 

logrou uma reprodução, que mais conseguiu ser preservado e “o que garantiu a 

esses grupos sociais condições para viver independentemente dos favores e 

benefícios do Estado.” (p.78) 

E a terceira porque, sem dúvida, falar sobre quilombos, sejam os do passado 

ou os contemporâneos, e sobre a política de reparação desenvolvida mais 

atualmente para essas populações, implica discutir sobre “raça”, grupos étnicos, 

cultura e etnicidade. Temas extremamente complexos dentro das ciências humanas 

e sociais, mas que tentarei de algum modo abordar nas próximas páginas. 
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1.1 Apontamentos sobre a escravidão no Brasil 

 

 

Ao longo da história das civilizações podem ser observadas práticas de 

dominação dos seres humanos pelos seus semelhantes. Assim, desde a antiguidade 

a escravidão foi praticada pelos assírios, egípcios, judeus, gregos, romanos, entre 

outros povos, tendo como fundamento o direito do vencedor das guerras se 

apropriar da vida dos seus prisioneiros. Nesse sentido, não se pode associar o 

escravismo a uma sociedade ou a uma região geográfica, pois esse tipo de relação 

social existiu em diversas partes do mundo, no entanto, é a escravidão transatlântica 

desenvolvida pelas principais potências européias a partir do século XV, com auge 

nos séculos XVIII e XIX, que levou o comércio de seres humanos a números 

inéditos. Os europeus teriam, portanto, se “aproveitado e potencializado uma 

estrutura já existente, dando-lhe proporções numéricas e econômicas 

desconhecidas até então.” (TRECANNI, 2006, p.23) 

Para a captura dos negros, guerras entre as formações sociais africanas eram 

estimuladas pelos principais países interessados no comércio de escravos. Os 

vencedores trocavam os negros perdedores por panos, miçangas, alimentos, 

animais e armas vindas da Europa. Chiavenato (2013) fala que aproximadamente 

100 milhões de africanos teriam sido vítimas das guerras internas e da violenta 

invasão “colonizadora” dos europeus e que entre 1400 e 1900 a população negra 

teria ficado estagnada na África. Sob o julgamento da “inferioridade racial do negro” 

e com o apoio da igreja católica, foi o maior massacre da história humana.  

No tráfico de escravos pelo atlântico, Portugal foi sem dúvida uma das mais 

importantes nações e recebeu, por meio da bula Romanus pontifex, assinada em 08 

de janeiro de 1455 pelo Papa Nicolau V – um dos primeiros papas a apoiar a 

escravidão – até mesmo exclusividade para esses “negócios” na África. Assim, ao 

“descobrir” o Brasil em 1.500 os portugueses já possuíam razoável experiência com 

a escravidão de modo que os primeiros negros a aportarem aqui não vieram da 

África, mas de Portugal.  

No Brasil e na América Latina de maneira geral, os indígenas foram os 

primeiros a serem escravizados para servirem de mão-de-obra no processo de 
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exploração dessas terras, mas as mortes dos índios devido à resistência à 

escravização, às doenças, aos maus tratos e às guerras reduziu enormemente esse 

contingente populacional o que se tornou um dos grandes problemas para a 

economia colonial. Além disso, a própria igreja católica, por meio das bulas “Vritas 

ipsa” e “Sublimis Deus”, emanadas em 1537 pelo papa Paulo III, proibia a 

escravidão dos aborígenes, pois reconhecia neles a condição de seres humanos. 

Diante das dificuldades para continuar com a exploração indígena, os portugueses 

viram como solução a importação da mão-de-obra vinda da África e cuja prática era 

permitida pela igreja. 

Assim, a escravidão negra em terras brasileiras é conhecida a partir de 1531 

e aqui perdurou por 354 anos. Foi o país onde mais desembarcaram escravos 

africanos – aproximadamente 4 milhões4 –, ou seja, quase um terço do total do 

tráfico transatlântico, e que se concentraram principalmente nas regiões litorâneas 

de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Segundo Chiavenato (2013), o trabalho 

escravo no Brasil foi utilizado, sobretudo nas culturas de Cana de Açúcar, na 

mineração e no café. Nos séculos XVIII e XIX o açúcar utilizou o trabalho de 1 

milhão de negros. Na mineração foram utilizados aproximadamente 600 mil 

escravos e na cultura do café foram cerca de 250 mil. 

Também conhecido como o último país a abolir a escravidão no Ocidente – o 

que se deu somente em 1888 –, no Brasil, o escravismo só foi possível por meio de 

muita violência, vigilância e repressão, contudo, durante esses mais de três séculos 

de escravidão houve muita resistência e luta dos negros. Uma forma de 

sobrevivência e manifestação de insubordinação foi o que ficou conhecido como 

Quilombo. Escravos que se rebelavam e fugiam adentrando mata adentro e 

estabelecendo nesses espaços verdadeiras comunidades paralelas de poder, 

produção e organização social. 

Essa experiência, segundo Trecanni (2006), não é apenas brasileira, pois 

onde houve escravidão nas Américas houve resistência. O primeiro quilombo teria 

se constituído já em 1522 na Ilha de Hispaniola e há relatos que durante alguns 

períodos históricos quilombos brasileiros se comunicaram com os da Guiana e 

Suriname na realização de rotas comerciais. Contudo, foi no Brasil, talvez pelo 

                                                           
4
 Até hoje não há um consenso sobre o número de negros escravos que chegaram ao Brasil. Os 

números apresentados pelos/as estudiosos/as variam geralmente entre 2 a 6 milhões.  
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número de negros submetidos à escravidão, que as fugas de escravos alcançaram a 

mais alta extensão sob a forma de quilombos. 

 

 

1.2 A formação dos quilombos no Brasil 

 

 

De acordo com Munanga (2001) quilombo é na verdade uma palavra da língua 

umbundu5, mas que passou no século XVII a ser utilizada com conteúdo 

sociopolítico e militar pelos povos africanos de línguas bantu6, como os Lunda, os 

Ovimbundu, os Kongo e os Imbangala durante uma história de migrações, alianças e 

guerras em busca de novos territórios. 

 

 

A palavra quilombo tem a conotação de uma associação de homens, 
aberta a todos sem distinção de filiação a qualquer linhagem, na qual 
os membros eram submetidos a dramáticos rituais de iniciação que 
os retiravam do âmbito protetor de suas linhagens e os integravam 
como co-guerreiros num regimento de super-homens invulneráveis 
às armas de inimigos. (MUNANGA, 2001, p.60) 

 

 

Acredita-se que a presença dessa palavra no Brasil tem a ver com a vinda e 

escravização desses povos no país, no entanto, como veremos a seguir, no decorrer 

da história o termo “quilombo” passou a assumir novos sentidos. A primeira definição 

do que seria um quilombo na legislação metropolitana surgiu no período colonial em 

1740 como resposta do Conselho Ultramarino ao Rei de Portugal. Conforme Schmitt 

et al (2002), naquele momento, quilombo seria “toda habitação de negros fugidos 

que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos 

                                                           
5
 Ubundu é a língua falada pelo principal grupo étnico de Angola, os Ovimbudu. É a segunda língua 

mais falada no país. A primeira é o português.  
6
 Banto ou bantu é uma palavra utilizada para designar um grupo lingüístico que deu origem a várias 

outras línguas no centro e sul do continente africano, no entanto, também acabou sendo utilizado 
para se referir a mais de 300 agrupamentos étnicos que vivem nessa área. Contudo, essa 
classificação se baseia na semelhança lingüística, assim, não se refere a nenhuma etnia ou povo em 
específico.  
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levantados nem se achem pilões neles” (p. 2), já nas legislações do império (1822 – 

1889) para ser considerado um quilombo a quantidade mínima de escravos fugidos 

diminuiu, bastavam dois. 

Como o “aquilombamento” de negros foi uma constante no período escravista 

e espalhava-se por todo o território brasileiro, é possível concluir, a partir dessa 

definição do período colonial, que em quase quatro séculos de regime escravista o 

Brasil se converteu em um grande conjunto de quilombos, uns menores com 

algumas dezenas ou centenas de pessoas e outros maiores como o quilombo dos 

Palmares, originado em 1597 a partir da fuga de escravos na Serra da Barriga e que 

durou praticamente um século chegando a ter cerca de 30 mil habitantes.  

Dessa forma, se legalmente o quilombo era definido como um território 

criminoso do ponto de vista europeu, para os negros escravizados que conseguiam 

fugir ou se “aquilombar”, ele era uma forma de alcançar sua liberdade e se apropriar 

da terra em um local que possibilitava sua sobrevivência e o encontro de sujeitos na 

mesma condição de escravização e/ou pobreza e com raízes culturais muito 

próximas. Livres, no quilombo, os negros reafirmavam sua cultura, sua religiosidade, 

seu modo de vida e suas identidades por meio do compartilhamento de símbolos, 

valores e costumes nem sempre comuns (dada a variedade étnica e cultural 

escravizada). No entanto, diferente do que se imagina, os quilombos não se 

constituíram de forma isolada, pois os quilombolas de alguma forma sempre 

mantiveram contato com outras parcelas marginalizadas pela sociedade escravista. 

Eram territórios de resistência e por isso atraíam pessoas que faziam parte de 

grupos que também sofriam com a opressão daquele modelo de sociedade como, 

por exemplo, índios, mestiços, pequenos agricultores, vaqueiros, fugitivos do serviço 

militar e outros. 

Já nas últimas décadas do escravismo no Brasil várias formas de resistência 

se intensificaram cada vez mais, tanto as mais cotidianas, como o trabalho mal feito, 

os crimes contra os senhores ou feitores cometidos individual ou coletivamente 

pelos escravos, as pequenas sabotagens nas fazendas, a paralisação dos trabalhos, 

como ocorreu na fazenda Santana em Ilhéus/BA em 1789, o aborto e o suicídio, 

quanto as mais radicais e violentas como as insurreições e as fugas para os 

quilombos. 
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Em A Construção Social da Cor (2014), Barros irá, contudo, tratar de duas 

formas distintas de quilombo que apareceram nas últimas décadas da escravidão 

brasileira. Segundo os historiadores especializados neste período histórico, 

somados à modalidade de quilombos que existiam desde os tempos coloniais, como 

o de Palmares, que eles classificam como do tipo quilombos-rompimento, passaram 

a existir os quilombos-abolicionistas como o quilombo do Jabaquara, em Santos, e o 

quilombo do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro que, inclusive adotou como 

representação de luta a flor Camélia que mais tarde veio a se tornar o símbolo de 

todo o abolicionismo na corte. 

De acordo com essa classificação os quilombos-rompimento tinham como 

umas das principais características a localização pouco acessível geralmente numa 

serra ou no meio da mata.  Apesar de desenvolverem formas de interação com a 

sociedade escravocrata como, por exemplo, através de operações comerciais, eles 

se organizavam como um mundo à parte, ficando evidente o seu caráter de ruptura. 

Por sua vez, os quilombos-abolicionistas se formavam “no espírito de um verdadeiro 

movimento pela liberdade, e não apenas como resultado de uma luta pela 

libertação” (BARROS, 214, p.190).  

Ou seja, muito provavelmente por terem passado a se formar em outro tempo 

e contexto histórico, os quilombos-abolicionistas não tinham como objetivo constituir 

uma nova sociedade dentro da sociedade escravista, mas buscavam, por dentro 

dela, transformá-la como um todo para assim extinguir a escravidão. Com isso, 

enquanto os líderes dos quilombos-rompimento eram chefes-guerreiros protegidos 

pela localização estratégica de difícil acesso, os líderes dos quilombos-abolicionistas 

tinham forte articulação com o movimento abolicionista, eram bem inseridos no 

espaço urbano e geralmente se formavam em torno de chácaras de pessoas que 

apoiavam a causa. 

Os quilombos-abolicionistas aglutinavam em torno de si os próprios escravos, 

pessoas de classes mais populares antiescravistas, setores econômicos que não 

dependiam do trabalho escravo, intelectuais simpatizantes com ideais modernos e 

sociedades secretas como a Maçonaria. Inclusive, a própria Princesa Isabel fazia 

parte da rede de relações do chefe abolicionista do Leblon e recebia regulamente 

camélias que lá eram cultivadas. (BARROS, 2014). 



 

28 

 

É importante enfatizar que muito antes da abolição ocorrer, mas já temendo o 

seu inevitável fim, o Brasil institui em 1850 a Lei nº 601 (Lei de terras) que teve como 

principal objetivo transformar a terra, que até então era um bem da natureza e não 

possuía valor monetário nenhum, em mercadoria e assim impedir que os escravos 

libertos pudessem também se tornar pequenos proprietários, uma vez que não 

possuindo nenhum bem e nenhum recurso estariam impossibilitados de adquirir 

qualquer propriedade e assim continuariam à mercê dos fazendeiros na forma de 

trabalhadores assalariados. É por isso que se fala que “quando a terra era livre, os 

homens eram escravos; quando os homens foram libertados a terra foi escravizada.” 

(MARTINS, 2000, apud TRECANNI, 2006, p. 76) 

Acabando com a prática secular de aquisição de terra mediante doação, 

posse ou ocupação, restou aos negros, os alforriados antes da abolição ou os 

libertos depois dela, ocuparem as terras de pouco valor ou as doadas ou rejeitadas 

pelos fazendeiros e pelos grupos mais ricos da sociedade. A lei 601 foi, portanto, o 

grande marco para a exclusão dos negros e de outros grupos que faziam parte das 

camadas mais pobres do país do acesso a terra. Desenvolveu o latifúndio no Brasil 

consolidando o modelo da grande propriedade rural que é a base legal, até os dias 

atuais, da estrutura injusta da propriedade de terras no país. (STEDILLE, 2005). 

Atualmente, sejam com características mais de rompimento ou abolicionistas, 

antropólogos, historiadores e pesquisadores que se dedicam ao estudo da formação 

dos quilombos brasileiros, defendem a idéia de que apesar desses territórios, de 

alguma forma, representarem resistência à escravidão nem todos eles foram 

formados a partir da fuga de escravos, nem tão pouco podem ser compreendidos 

como um fenômeno que ocorreu somente antes do fim do regime escravista, pois as 

próprias condições impostas aos negros libertos pós-abolição com certeza fomentou 

“aquilombamentos”, haja vista que sem trabalho e sem acesso legal a terra muitos 

migraram para áreas distantes ainda não ocupadas ou abandonadas. 

De acordo com essas pesquisas, muitos quilombos se formaram, por 

exemplo, quando os fazendeiros, em crise econômica do produto cultivado, 

abandonaram suas terras e seus escravos. Para Almeida (1998) 
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A extensão desse abandono foi de tal ordem que em algumas 
regiões, como Alcântara, registra-se que os grandes proprietários 
levaram madeiras de lei e telhas das casas grandes e sobrados, 
além de venderem toda a maquinaria dos engenhos. Verifica-se, 
assim, que vários centros de povoados quilombolas estão localizados 
próximo às ruínas dessas edificações. (p.63) 

 

 

Outros deles se constituíram a partir do recebimento de uma herança, pois 

muitas vezes os fazendeiros deixavam pedaços de terra para escravos de sua 

confiança, a partir da compra de terra por escravos alforriados, como é bem evidente 

em Minais Gerais com a história de Chico Rei que com o ouro extraído de uma velha 

mina conseguiu comprar a alforria de vários escravos, a partir do recebimento de 

terras por serviços prestados ao Estado na Guerra do Paraguai quando escravos 

receberam lotes por terem combatido e até mesmo, ainda que pareça incoerente, 

por recebimento de terra por prestação de serviços a grandes fazendeiros na 

repressão aos quilombolas. Ou seja, ao longo da história, foram diversas as formas 

e contextos nos quais se formaram os quilombos no Brasil. 

 

 

1.3 As ressemantizações do quilombo e a política de reconhecimento das 

Comunidades Remanescentes de Quilombo no Brasil 

 

 

De acordo com Almeida (1998), com o início da república, as legislações do 

país passaram a não mais tratar da questão dos quilombos, pois 

 

 

[...] com a abolição da escravatura imaginava-se que o quilombo 
automaticamente desapareceria ou não teria mais razão de existir. 
Constata-se um silêncio nos textos constitucionais sobre a relação 
entre os ex-escravos e a terra, principalmente no que tange ao 
símbolo de autonomia produtiva representado pelos quilombos. E 
quando é mencionado na constituição de 1988, 100 anos depois, o 



 

30 

 

quilombo já surge como sobrevivência, como “remanescente”. 
Reconhece-se o que sobrou, o que é visto como residual aquilo que 
restou, ou seja, se aceita o que já foi. (p.53) 

 

 

Na verdade, nesse período a palavra Quilombo não desaparece, mas sofre 

várias ressemantizações deixando de ser usada pelos órgãos de repressão para ser 

utilizada metaforicamente e como símbolo da resistência negra nos discursos 

políticos. 

Arruti (2008) faz uma síntese das três principais formas de ressemantização 

dos quilombos. A primeira tem a ver com a percepção dessa forma de organização 

enquanto resistência cultural buscando-se compreender em que medida elas 

reproduziam, mais ou menos de forma original, modos de vida africanos ou 

americanos. Arthur Ramos irá caracterizá-los como um fenômeno “contra-

aculturativo” e Roger Bastide também os perceberá como resistência cultural, no 

entanto, não como um retorno à África, mas como uma continuidade com ela. De 

toda forma, até as décadas de 1960 e 1970 buscava-se, por meio dos quilombos, 

uma “compreensão do mundo africano entre nós’” (Arruti, 2008, p.105) 

A segunda forma de ressemantização do conceito de quilombo o relaciona 

com a resistência política e Palmares passa a ser visto como uma forma 

potencialmente revolucionária das classes populares. Diferentemente da visão de 

“contra-aculturação”’ que nasce no meio acadêmico, o quilombo enquanto 

resistência política surge em meio aos próprios protestos sociais e políticos. Essa 

percepção, contudo, só se consolida realmente no final da década de 1950 com o 

fortalecimento dos movimentos de esquerda e com a introdução e difusão do 

pensamento de Marx na historiografia e nas demais ciências sociais e humanas. Os 

quilombos, nesse período, foram vistos como forma superior na luta contra a 

escravidão se comparada às formas passivas como o suicídio, o aborto e o trabalho 

de má qualidade. Assim, a insurreição e o quilombo “seriam tentativas das classes 

dominadas de levantarem-se a fim de destruir a Ordem dominante e construir uma 

nova, momento superior da revolução social do proletariado no capitalismo” 

(MAESTRI, 1984, p. 9 -19, apud ARRUTI, 2008, p.106). 
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A terceira ressemantização do termo quilombo ocorreu através do movimento 

negro que ao absorver tanto a perspectiva cultural e a perspectiva política tornou o 

Quilombo como símbolo da resistência negra, que apesar de assim já ser percebido 

nos anos de 1950, só ganha maior evidência a partir dos anos de 1970 quando 

Palmares é redescoberto e a data da morte de Zumbi, é, inclusive, sugerida como 

Dia da Consciência Negra. 

 

 

Em 1980 Abdias do Nascimento publica o livro “O Quilombismo”, 
onde buscava dar forma de tese “histórico-humanista” ao quilombo, 
tomando-o como movimento social de resistência física e cultural da 
população negra, que se estruturou não só na forma dos grupos 
fugidos para o interior das matas na época da escravidão, mas 
também, em um sentido bastante ampliado, na forma de todo e 
qualquer grupo tolerado pela ordem dominante em função de suas 
declaradas finalidades religiosas, recreativas, beneficentes, 
esportivas, etc. Assim, nesta ressemantização, “Quilombo não 
significa escravo fugido, Quilombo quer dizer reunião fraterna e livre, 
solidariedade, convivência, comunhão existencial” (ARRUTI, 2008, 
p.107) 

 

 

É nesse contexto de ressemantizações dos quilombos que nas décadas de 

1970 e 1980 as necessidades dos sujeitos que outrora haviam habitado esses 

espaços ganham visibilidade nacional através da organização e mobilização dos 

movimentos sociais negros que reivindicavam políticas compensatórias e 

afirmativas. Assim, em 1987, o movimento negro, por meio de uma emenda de 

origem popular, apresentou à Assembléia Nacional Constituinte uma proposta onde 

fosse reconhecido às comunidades negras rurais o direito a terra. Por não possuir 

assinaturas suficientes, o Deputado Carlos Alberto Caó (PDT – RJ) formalizou o 

pedido. O texto apresentado era o seguinte: 

 

 

Fica declarada a propriedade definitiva das terras ocupadas pelas 
comunidades negras remanescentes de quilombo, devendo o Estado 
emitir-lhes os títulos respectivos. Ficam tombadas as terras bem 
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como documentos referentes à história dos quilombos no Brasil. 
(TRECANNI, 2006, p. 82).  

 

 

Muito provavelmente por ter sido aprovada no centenário de comemoração 

pelo fim da escravidão, o processo constituinte admitiu, ainda que com algumas 

modificações no texto original proposto, a inclusão na Constituição Federal de 1988 

do artigo 68 do Ato das Disposições Transitórias instituindo-se que “aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras 

é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 

respectivos”. 

Hoje já é de conhecimento que o tema da titulação das terras das 

comunidades que viviam nos quilombos não ocupou um lugar central nas 

discussões entre os constituintes e por isso suspeita-se que as elites ali 

representadas só aceitaram a inserção do artigo 68 por acreditarem que se tratava 

de poucos casos como o do quilombo dos Palmares e por não mensurarem seus 

futuros desdobramentos. De toda forma, ao fazê-lo, a Constituição obrigou o poder 

público (governo federal, estadual e municipal) a emitir os títulos em favor dessas 

comunidades. 

Em Silva e Nascimento (2012) é posto que várias foram as críticas ao termo 

“remanescentes” utilizado pela Constituição, pois ele remetia a “uma noção de 

resíduo, de ‘algo que já foi e do qual sobraram apenas reminiscências – seriam, 

portanto, grupos que não existem mais em sua plenitude’” (p. 31). Assim, aquilo que 

teria sido posto para atender a uma demanda legítima desses grupos, o 

reconhecimento definitivo das terras que ocupam, seria dificultado e restritivo uma 

vez que a aplicabilidade do referido artigo parecia remeter a uma noção de quilombo 

cunhada no período colonial. Ou seja, do ponto de vista antropológico, esse termo 

não seria adequado para denominar esses grupos, uma vez que os definem pelo 

que eles não são mais.  

É importante esclarecer, no entanto, que o termo “remanescentes” utilizado 

no artigo 68 não era uma novidade, pois ele já havia sido empregado para designar 

a situação do “resurgimento” das comunidades indígenas no Nordeste nos anos de 
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1980. Conforme Arruti (1998) o uso desse termo, antes de mais nada, foi empregado 

para tornar esses sujeitos visíveis e aceitáveis, pois não parecia coerente nomeá-los 

como descendentes uma vez que a descendência geralmente se refere a um lugar 

de origem, a uma “raça”, etnia, religião, etc., sem que isso signifique 

necessariamente que o sujeito descendente seja efetivamente membro desses 

grupos ou espaços.  

Assim, compartilho da ideia de que o termo “remanescentes” presente no art. 

68 funcionou, de fato, como a solução para designar aquelas comunidades onde se 

reconhece a presença de ancestralidade negra ligada à luta e resistência de 

opressão sofrida no passado sem deixar de reconhecer que houve mudanças na 

organização daqueles sujeitos que não correspondem mais ao modelo original que 

se tem sobre os quilombos. Ou seja, o termo 

 

(...) surge para resolver a difícil relação da continuidade e 
descontinuidade com o passado histórico, em que a descendência 
não parece ser um laço suficiente. De forma semelhante à dos 
grupos indígenas, o emprego do termo implica, no limite, reconhecer 
nas comunidades presentes formas apenas atualizadas dos antigos 
quilombos.” (p.21) 

 

 

Por ser uma palavra extremamente nova, inclusive para antropólogos, 

historiadores e sociólogos, obviamente esse termo também não era utilizado pelas 

comunidades rurais interessadas na implementação dos direitos contidos no artigo 

68. Na realidade, na história desses grupos eles se reconheciam enquanto 

quilombolas, calhombolas, mocambeiros e definiam suas terras como quilombos, 

mocambos, terras de negro, terras de santo, terras de preto, entre outras 

denominações. 

De toda forma, mesmo sem haver ainda muita clareza sobre como seriam 

essas Comunidades Remanescentes de Quilombo e que critérios e características 

mais específicas elas deveriam apresentar, quase que imediatamente após a 
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aprovação do art. 68 muitas comunidades rurais começaram a mover ações 

baseadas no referido artigo a fim de que ele fosse aplicado às suas realidades. 

 Sem dúvida, grande parte dessas comunidades passou a buscar o seu 

reconhecimento enquanto remanescentes de quilombo principalmente como 

estratégia para se manter em suas terras tendo vista que por elas nunca terem sido 

regularizadas sempre foram alvo de muita disputa. Ou seja, nesse caso, o 

fortalecimento ou o surgimento dessa identidade está em muito associada à 

descoberta de alguns direitos.  

Para Arruti (1997), portanto, o art. 68 têm desencadeado um fenômeno que 

se tem chamado de Etnogênese. Fazendo referência a Sider (1976), ele esclarece 

que  

 

 

Se o etnocídio é o extermínio sistemático de um estilo de vida, em 
oposição a ele, a construção fraternal de uma autoconsciência e de 
uma identidade coletiva (de base racial e/ou histórica) contra a ação 
de um Estado Nacional opressor, com vistas a ganhos políticos, 
entre os quais pode-se encontrar algumas expectativas de 
autodeterminação, deve ser chamada de etnogênese. (p.27). 

 

 

A partir disso já é possível perceber que ao mesmo tempo que garantiu 

direitos aos remanescentes de quilombo o artigo 68 criou esta categoria sociológica 

e política, pois como afirmava John Langshaw Austin7 a linguagem além de 

descrever uma ação, possui a função e a capacidade de produzir proposições e 

fazer com que se realize aquilo que está sendo falado ou proposto. Isto é, ao 

nomear essas comunidades, poder exercido pelo Direito e garantido pelo Estado, 

produz-se o efeito da sua criação (BOURDIEU, 1989). 

É preciso, contudo, ter claro que as palavras e os termos que criamos para 

representar alguma coisa, não são exatamente essa “coisa”. São idéias, conceitos e 

representações de objetos concretos, como uma árvore, ou conceitos e 

representações de situações mais abstratas como é o caso dos remanescentes de 

                                                           
7
 John Langshaw Austin foi um filósofo inglês que viveu até 1960 e é considerado responsável por 

uma grande parte da atual teoria dos atos de discurso. 



 

35 

 

quilombo. Com isso, enquanto criação da linguagem, que por natureza é um sistema 

instável, que balança, vaza e é incerto, não se pode esperar que o conceito de 

remanescentes de quilombo seja estático, acabado e capaz de descrever e delimitar 

com precisão o fenômeno que está criando. 

Assim, como veremos, apesar da regulamentação do artigo 68 ter certamente 

ajudado na sua aplicação, ela não pôs fim as disputas e dúvidas em torno de quem 

poderia se constituir em sujeito de direito desse dispositivo constitucional. 

 

 

 1.4 As posições ressemantizadoras “primordialista” e “ético-camponesa” 

 

 

Antes de tratar especificamente da normatização da política de 

reconhecimento dessas comunidades, se faz necessário um esclarecimento a 

respeito das contradições que muito provavelmente qualquer pessoa que possui 

pouca ou quase nenhuma familiaridade com essa temática irá perceber e que estão 

relacionadas justamente com os diferentes conceitos ressemantizados sobre os 

quilombos que, muito embora algumas vezes dialoguem entre si, em outras são 

completamente distintos. 

Como já evidenciado anteriormente, ao longo do tempo os conceitos sobre 

quilombos foram sendo ressemantizados. Contudo, nesse processo, foram se 

destacando duas posições teóricas e militantes que apresentam compromissos 

ideológicos com grupos distintos. Dessa forma, de um lado, tem-se o 

posicionamento que se convencionou chamar de “primordialista” 8 que se vincula à 

ressemantização dos quilombos como sendo estes um símbolo da “consciência 

negra”, faz uma critica à democracia racial e geralmente associa o artigo 68 à ideia 

de reparação do Estado pela dívida histórica com os povos negros provocada pela 

                                                           
8
 De maneira geral, Edward Shils é considerado o pai da teoria primordialista que surge nos anos de 

1950. O conceito de primordial está preocupado, sobretudo, com a natureza das relações sociais, ou 
seja, se interessa em saber qual é a base da coesão social. Para Shils,o foco central da lealdade 
entre as pessoas se dava pelo laço de sangue, o parentesco, o nascimento. Isto é, existiriam grupos 
“primordiais” aos quais os indivíduos estavam mais solidariamente ligados e cuja afinidade se daria 
mais por uma questão biológica ou natural do que por uma questão de interação social.  
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escravidão. Do outro, no entanto, está o grupo que se posiciona ressemantizando os 

quilombos a partir das ideias de “terras comum”, “auto-atribuição”, “grupos étnicos” e 

“novas etnias”. Essa posição é tratada, muitas vezes, como a “étnico-camponesa”. 

Essa última vertente teórica tem como referência as análises de Alfredo 

Wagner Berno de Almeida (já citado aqui algumas vezes), que durante alguns anos 

assessorou o Projeto Vida de Negro e os sindicatos e os movimentos de 

trabalhadores rurais do Maranhão e do Pará. Em 1989 esse antropólogo lançou, 

inclusive, o texto intitulado Terras de preto, terras de santo, terras de índio: uso 

comum e conflito, que reunia vários artigos do fim da década de 70 sobre 

comunidades negras rurais, ou seja, muito antes que o termo “remanescentes de 

quilombo” tivesse sido utilizado. Nele, Almeida caracteriza as terras de uso comum 

como  

 

 

Situações nas quais o controle dos recursos básicos não é exercido 
livre e individualmente por um determinado grupo doméstico de 
pequenos produtores diretos ou por um dos seus membros. Tal 
controle se dá por meio de normas específicas instituídas para além 
do código legal vigente e acatada, de maneira consensual, [pelos] 
vários grupos familiares, que compõem uma unidade social. 
(ALMEIDA, 1989, p.163, apud ARRUTI, 2005, p.86). 

 

 

Em 1988, em parceria com o Centro de Cultura Negra, com a Sociedade 

Maranhense de Defesa dos Direitos Humanos (SMDDH) e sendo subsidiada por 

esse texto de Alfredo, inicia-se uma das primeiras pesquisas sistematizadas sobre 

as comunidades negras rurais. A partir deste estudo se evidenciou que as terras de 

uso comum eram nomeadas pelos sujeitos que ali viviam por várias denominações 

como Terras de Santo, Terras de índios, Terras de Parentes, Terras de Irmandade, 

Terras de Herança e também Terras de Preto, essas últimas geralmente 

reconhecidas por eles mesmos como territórios doados aos escravos ou adquiridos 

por eles. 

Sendo assim, aos poucos, as investigações foram apontando que a 

modalidade de uso comum da terra, embora nem sempre a questão da cor e do 
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vínculo a um passado escravista estivesse explicito nas histórias de constituição das 

comunidades e nos nomes pelos quais elas se autoidentificavam, se constituiu, na 

verdade, como consequência da Lei de Terras de 1850 e da forma como se deu o 

processo de abolição do trabalho escravo no Brasil. Esse foi, inclusive, o principal 

argumento utilizado no reconhecimento da comunidade de Frechal/MA com base no 

artigo 68, contrapondo-se, portanto, à noção de quilombo como espaço isolado e 

nascido a partir da fuga de escravos como parece sugerir o texto constitucional.  A 

experiência com Frechal acabou servido como modelo para outras comunidades que 

buscavam o reconhecimento. 

Ou seja, essa posição ressemantizadora “étnico-camponesa” do quilombo 

surge também a partir do desejo de que o artigo 68 pudesse fazer aquilo que o 

Plano Nacional de Reforma Agrária não fez, isto é, pressionar a legislação brasileira 

a reconhecer que a modalidade de uso comum da terra é produto da desigualdade 

fundiária provocada pela Lei de Terras de 1850 e pelo descaso com os escravos 

libertos sendo, portanto, fundamental a regularização e/ou acesso a terra não só 

para aqueles que viviam nas “Terras de Preto”, mas também para outros tipos de 

comunidades.  

Como os mecanismos legais para se realizar a reforma agrária foram quase 

todos interditados no processo constituinte, ficou como alternativa aos demandantes 

da reforma agrária explorar o artigo 68 para que outros grupos pudessem ter suas 

demandas por terra atendidas. Para isso, a noção de grupos étnicos de Barth (1969) 

e etnicidade, já em franca expansão dentro da antropologia brasileira desde o final 

da década de 1960, foi uma excelente ferramenta para interpretar não só os 

remanescentes de quilombo, mas as demais formas de organização das 

comunidades rurais que tiveram secularmente excluídas do acesso a terra. Dessa 

forma, ao introduzir os conceitos de etnicidade e grupos étnicos, não somente os 

trabalhos acadêmicos passam a se orientar por outras concepções como também se 

rompe com os discursos políticos que buscam enxergar os quilombos como 

“pequenas áfricas” no Brasil. 

Conforme Arruti (2005) 
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Nesse caso, há um deslocamento da noção de cultura para a noção 
de etnia, que permite um segundo deslocamento da “consciência 
negra” para a etnicidade, teoricamente destituída de qualquer 
substância. As noções de etnia e de etnicidade desempenham uma 
função extremamente pragmática ao permitirem a mediação entre a 
noção histórica de quilombos e a noção sociológica de terras de uso 
comum, justificada, primeiramente, por uma de suas variações, as 
Terras de Preto, mas depois estendida a outras variações nas quais 
a menção à cor já não se faz presente, com as Terras de Herança, 
as Terras de índio, as Terras de Solta, etc. (p.103) 

 

 

No entanto, a posição primordialista, que foi a que orientou os parlamentares 

e constituintes na formulação e aprovação do artigo 68, foi inicialmente avessa a 

essa questão fundiária mais geral, pois o seu foco era fazer com que a 

ressemantização dos quilombos enquanto símbolo de resistência negra e o artigo 68 

fomentassem e fortalecessem uma identidade e um orgulho racial buscando 

valorizar um mundo africano entre nós.  

Diante disso, parte do movimento negro acreditava que essa forma de 

perceber os quilombos, conforme propunha o posicionamento ressemantizador 

“étnico-camponês” baseado nas noções de uso comum da terra, representava uma 

perda para a população negra e sua luta pelo reconhecimento e fortalecimento da 

sua cultura uma vez que ao serem vistos como produto das desigualdades 

fundiárias construídas desde o período colonial, os quilombos seriam 

“desafricanizados” e perderiam, portanto, valor enquanto símbolo da resistência 

cultural e política dos descendentes da Àfrica no Brasil. 

Apesar de em certos aspectos haver diálogo entre essas duas posições 

interpretativas e dos esforços feitos para tentar unificar seus interesses e 

compromissos, esses desentendimentos e contradições a respeito de que 

comunidades devem ser reconhecidas como remanescentes de quilombo não foram 

resolvidos e estão presentes até hoje nas produções acadêmicas a respeito no 

tema, nos diversos espaços de militância, nos discursos políticos sobre a causa, na 

atuação dos agentes públicos que operacionalizam esse reconhecimento e dentro 

de algumas comunidades, que por não serem hegemonicamente negras, passam 
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também a se questionar: que sujeitos e/ou famílias têm o direito a serem 

reconhecidas como remanescentes de quilombo? 

 

 

1.5 As tentativas de regulamentação do artigo 68, o decreto 4.887 de 2003 e 

seus desafios 

 

 

Além desses desentendimentos entre a posição “primordialista” e a posição 

“étnico-camponesa” é preciso enfatizar também que no início havia um forte 

tensionamento entre o Instituto Nacional de Reforma Agrária - INCRA e a Fundação 

Cultural Palmares (criada pela Lei 7.668 em agosto de 1988) para saber qual seriam 

as atribuições de cada órgão nesse processo de reconhecimento das comunidades 

e titulação das áreas que ocupavam. Foi um período de muita confusão, dúvidas e 

discordâncias e durante certo tempo, as duas instituições realizaram processos de 

titulação à sua maneira. 

Segundo Arruti (2008) os conflitos entre as duas posições ressemantizadoras 

e esses dois órgãos governamentais se intensificaram quando a FCP informou que 

havia elaborado uma proposta de definição de quilombo que poderia servir de 

modelo para os reconhecimentos e delimitações futuras. Para a Fundação Cultural 

Palmares os quilombos seriam “os sítios historicamente ocupados por negros que 

tenham resíduos arqueológicos de sua presença, inclusive as áreas ocupadas ainda 

hoje por seus descendentes com conteúdo etnográficos e culturais” (REVISTA 

ISTOÉ, 1990, p.34, apud ARRUTI, 2008 p. 11). 

Na tentativa de superar os desacordos que existiam entre os dois 

posicionamentos, baseando-se num termo de cooperação com o Ministério Público e 

como forma de atender os anseios crescentes por uma definição de caráter 

“científico” que pudesse servir de subsídio para as diversas ações que começavam a 

surgir exigindo a aplicação dos direitos contidos no Artigo 68, o extinto Grupo de 

Trabalho sobre Comunidades Negras Rurais da Associação Brasileira de 

Antropologia - ABA elaborou em 1994 um documento com a seguinte definição a 

respeito do termo quilombo:  
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Contemporaneamente, portanto, o termo não se refere a resíduos ou 
resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação 
biológica. Também não se trata de grupos e isolados ou de uma 
população estritamente homogênea. Da mesma forma nem sempre 
foram constituídos a partir de movimentos insurrecionais ou 
rebelados, mas, sobretudo, consistem em grupos que desenvolveram 
práticas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos 
de vida característicos num determinado lugar. A identidade desses 
grupos não se define pelo tamanho e número de seus membros, mas 
pela experiência vivida e as versões compartilhadas de sua trajetória 
comum e da continuidade enquanto grupo. Trata-se, portanto, de 
uma referencia histórica comum, construída a partir de vivências e 
valores partilhados. Neste sentido, constituem grupos étnicos 
conceitualmente definidos pela antropologia como um tipo 
organizacional que confere pertencimento através de normas e 
meios empregados para indicar afiliação ou exclusão. (Barth. Fredrik 
1969: (p.02) 

 

 

Dois anos após o pronunciamento da ABA, com o objetivo de que se 

elaborassem propostas de atos e procedimentos necessários para a 

regulamentação do artigo 68, através de um Decreto presidencial de dezembro de 

1996 foi criado um Grupo de Trabalho Interministerial composto pelo Ministério da 

Cultura, Justiça, Meio Ambiente e Recursos naturais e da Amazônia Legal, INCRA, 

FCP e Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional – IPHAN. A minuta de Decreto 

elaborada pelo grupo e apresentada ao Presidente da República estabelecia a 

Fundação Cultural Palmares como o órgão responsável pela titulação das terras.  

Em 1999, contudo, a disputa entre INCRA e FCP se acirra mais uma vez 

tendo em vista que o então Chefe da Casa Civil, Pedro Parente, divulgou a proposta 

de um novo projeto de Decreto que tratava dos procedimentos administrativos para 

identificação, reconhecimento das comunidades Remanescente de Quilombo e 

também para delimitação, demarcação e titulação desses territórios. Nesse 

documento seria tarefa exclusiva da FCP a “identificação dos aspectos étnico, 

histórico, cultural e socioeconômico do grupo” (Inciso I, do parágrafo 1º do artigo. 

2º), no entanto, a demarcação e delimitação das áreas ocupadas por essas 

comunidades poderiam ser delegadas a outros órgãos da Administração Pública.  

Além disso, essa proposta de Decreto também estabelecia no 1º parágrafo do 

Art. 1º que “para efeito do disposto neste Decreto, a comunidade remanescente dos 
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quilombos deve estar ocupando suas terras pelo menos desde 13 de maio de 1888, 

data da abolição da escravidão”. (TRECANNI, 2006) 

Evidentemente foi unânime a reprovação desse conteúdo por parte do 

movimento negro, das Comunidades Remanescentes de Quilombos, das entidades 

que as assessoravam e representavam e dos intelectuais. Nesse contexto, tanto o 

então deputado Paulo Mourão quanto senadora Benedita da Silva apresentaram 

projetos de Lei para regulamentação do artigo 68 elegendo o INCRA como 

responsável pela titulação das terras dessas comunidades justificando que a FCP 

deveria estar voltada principalmente para a preservação e promoção da cultura 

negra, inclusive porque essa fundação nem mesmo possuía recursos financeiros e 

humanos para desempenhar a função de titulação. 

Apesar de toda a mobilização contrária a esse texto e às novas regras de 

reconhecimento das Comunidades Remanescentes de Quilombo, em 10 de 

setembro de 2001 o Decreto nº 3.912 foi aprovado excluindo o INCRA da 

responsabilidade de titulação dos territórios e restringindo o número de comunidades 

que poderiam ter suas terras tituladas já que a grande maioria delas não tinha como 

comprovar o vínculo com suas terras seja pela ausência de documentação, seja por 

que se constituíram após 1888. 

Com as eleições presidenciais em 2002, a Coordenação Nacional Quilombola 

enviou para Lula, recém-eleito presidente, uma carta onde avaliava que a Fundação 

Cultural Palmares tinha se mostrando completamente inoperante no reconhecimento 

e titulação das terras das Comunidades Remanescentes de Quilombo e que o 

Decreto nº 3.912 havia paralisado as ações de vários órgãos do governo como o 

INCRA e o IPHAN que estavam em curso o que havia acarretado um enorme 

prejuízo político e financeiro. Além disso, a carta pedia que o referido Decreto fosse 

revogado e que dentro do INCRA se criasse uma Secretaria Nacional de Quilombos 

para cuidar da regularização fundiária e do desenvolvimento sustentável desses 

territórios. 

Em maio de 2003 o Presidente Lula institui um Grupo de Trabalho formado 

por 14 ministérios e que contou com a participação de três representantes das 

Comunidades Remanescentes de Quilombo com os seguintes objetivos: 
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a) Rever as disposições contidas do Decreto nº 3.912, de 10 de 
setembro de 2001; b) propor nova regulamentação ao 
reconhecimento, delimitação, demarcação, titulação, registro 
imobiliário das terras remanescentes de quilombos e c) sugerir 
medidas que visem implementar o desenvolvimento das áreas já 
reconhecidas e tituladas pela Fundação Cultural Palmares e pelo 
Instituto Nacional de Reforma Agrária – INCRA. (TRECANNI, 2006, 
p139) 

 

 

 

O trabalho realizado pelo grupo resultou em três decretos. O Decreto nº 4.883 

que transferiu para o INCRA a competência de realizar a delimitação e regularização 

fundiária das terras das Comunidades Remanescentes de Quilombo, o Decreto nº 

4.887 que dispôs sobre a organização, estruturação e competências do Conselho 

Nacional de Promoção da Igualdade Racial – CNPIR onde era garantida a 

participação dos quilombolas e finalmente o Decreto 4.887 o qual até hoje é 

considerado um dos grandes marcos normativos para a política de reconhecimento 

dessas comunidades. Nele, fica  estabelecido já em seu Art. 2º que 

 

 

Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, 
para fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios 
de auto-atribuição, com trajetória própria, dotados de relações 
territoriais específicas com presunção de ancestralidade negra 
relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. 

 

 

O Decreto diz ainda que “a caracterização dos remanescentes das 

comunidades dos quilombos será atestada mediante autodefinição da própria 

comunidade” e que “são terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 

quilombos as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica 

e cultural”. 

De acordo com esse documento, o órgão responsável por realizar o processo de 

regularização fundiária das comunidades remanescentes de quilombo é o INCRA, 

em concordância com a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – 
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OIT estabeleceu como direito dessas comunidades o auto-reconhecimento e, por 

fim, instituiu que a titulação das terras deve ser concedida de forma coletiva em 

nome da entidade representativa da comunidade.  

Atualmente, para a obtenção da titulação do território, a comunidade 

necessita ter sua autodefinição certificada pela Fundação Cultural Palmares e o 

INCRA permanece sendo o órgão que regulamenta o procedimento para 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, titulação e registro das 

terras ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombo após, é claro, 

dezenas de etapas num processo que pode durar anos. 

Da instituição do artigo 68 na CF 88 até o momento, 2.685 comunidades 

foram certificadas como remanescentes de quilombo sendo a Bahia o estado onde 

há mais certificações emitidas. Apesar do avanço no conceito de quilombo, do termo 

“remanescentes” e, conseqüentemente, das normas jurídicas que regulamentam 

essa política, segundo um estudo da Comissão Pró-índio de São Paulo, até 2017 

apenas 168 comunidades possuíam, de fato, a titulação oficial da terra. 

Tal fato demonstra como a garantia desse direito está inserida num campo 

extremamente conflituoso de correlação de forças onde de um lado estão aqueles 

que defendem o acesso a terra para essas comunidades e de outro estão os que 

defendem a manutenção da concentração desse recurso nas mãos de poucos 

utilizando para isso argumentos que colocam sob suspeita o processo utilizado pelos 

órgãos governamentais para a certificação dessas comunidades assim como 

desqualificam todo o esforço científico empreendido, principalmente por 

antropólogos, sociólogos e historiadores, para compreender o processo humano e 

social de construção das identidades coletivas.  

Vale destacar, no entanto, que se por um lado a titulação da terra tem sido 

estrategicamente realizada com morosidade, de outro, o reconhecimento dessas 

comunidades enquanto remanescentes de quilombo tem garantido a elas um espaço 

de destaque nos projetos desenvolvidos por Organizações Não Governamentais - 

ONGs, nos programas redistributivos, como o Bolsa Família, e nas políticas mais 

universais como na Saúde, Educação, Extensão Rural, etc. Além disso, estados, 

municípios e  União passaram também a desenvolver programas específicos para 

essas populações.  
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Em 2004, por exemplo, o Governo Federal lançou um programa transversal a 

vários ministérios, o Brasil Quilombola, cujo objetivo era o desenvolvimento de ações 

voltadas para o acesso a terra, infraestrutura e qualidade de vida, inclusão produtiva 

e desenvolvimento local e direitos e cidadania. Por tudo isso, os quilombolas são 

hoje presença quase obrigatória nos Fóruns e Conselhos que tratam do 

planejamento e execução de políticas públicas.  

Ou seja, embora o acesso a terra se constitua atualmente no maior desafio 

enfrentado por várias dessas comunidades, sem dúvida essa política de 

reconhecimento não somente deu visibilidade às demandas dessa população como 

também, e talvez seja isso o mais importante, provocou e estimulou a sua 

organização política para se constituírem não apenas como beneficiários da ação do 

Estado, mas como propositores e corresponsáveis nesse processo.  
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CAPITULO 2 

 

CARIACÁ E A CONSTRUÇÃO DA SUA IDENTIDADE QUILOMBOLA 

 

2.1 Senhor do Bonfim e as Comunidades Remanescentes de Quilombo 

 

 

A história de Senhor do Bonfim está intimamente relacionada à busca por 

ouro, minérios, pedras preciosas e à introdução do gado no sertão baiano. Foi no 

final do século XVI, em busca do Rio São Francisco e do ouro das minas de 

Jacobina que portugueses chegaram àquela região. Por estar localizada exatamente 

em uma zona de passagem dessas expedições, acabou se formando naquele local 

uma rancharia que servia como ponto de apoio para esses viajantes, aventureiros e 

vaqueiros.   

No mesmo período, padres ligados à Ordem dos Frades Menores e a Ordem 

dos Franciscanos iniciaram um processo de catequização das populações indígenas 

na região e em 1667 foi criado o Arraial da Missão do Sahy estabelecido próximo a 

uma aldeia Pataxó. Em 1720 o arraial, já com igreja, convento e uma considerável 

aglomeração de pessoas, tornou-se vila. 

Com o desenvolvimento da pecuária e o consequente aumento na ocupação 

da região, a antiga rancharia passou a se chamar Arraial de Senhor do Bonfim da 

Tapera e em 1776, por meio de uma Carta Régia, se tornou município. Quando já 

contava com aproximadamente 600 habitantes, em primeiro de outubro de 1799 

passou ao status de Vila, sendo chamada de Vila Nova da Rainha. Em 1885 

alcançou a categoria de cidade e recebeu o nome de Senhor do Bonfim. 

Atualmente, de acordo com dados do IBGE9, Senhor do Bonfim possui 

aproximadamente 78 mil habitantes e conforme dados disponíveis no portal da 

Fundação Cultural Palmares, até 18 de fevereiro de 2019, o município estava entre 

os que mais possuíam comunidades certificadas como Remanescentes de Quilombo 

no estado. São 15 comunidades com certificação. Em toda a Bahia são mais de 600 

                                                           
9
 Dados disponíveis em  https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/senhor-do-bonfim/panorama. 

 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/senhor-do-bonfim/panorama
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comunidades como essas já reconhecidas pelo poder público, sendo, portanto, o 

estado com maior número de comunidades quilombolas do país. 

 

 
Figura 01: Número de Comunidades Remanescentes de Quilombo por Estado. Fonte: 
https://theintercept.com/2017/05/12/em-pleno-seculo-xxi-quilombolas-ainda-tem-que-lutar-por-direitos-basicos/ 

 

 

 

É importante destacar que a história de Senhor do Bonfim acompanha a 

história do Brasil. Ou seja, é também uma história de colonização, exploração e 

escravização dos índios e dos povos negros e, por isso, não muito diferente da 

historiografia do país, é evidente a falta de informações sobre a população negra na 

história da cidade. Uma das obras mais indicadas quando se trata de conhecer as 

origens e os marcos históricos do município foi publicada em 1971 por Adolpho Silva 

e chama-se Bonfim, terra do bom começo. Escrito quase um século após a abolição 

da escravidão, o livro não traz em nenhuma de suas páginas nada que faça 

referência à população negra de Senhor do Bonfim, suas origens, cultura e 

participação na constituição da cidade e na construção de sua infraestrutura, 

inclusive da ferrovia que atravessou o município na segunda metade do século XIX e 

onde acredita-se ter sido utilizada mão de obra negra e escrava.  

https://theintercept.com/2017/05/12/em-pleno-seculo-xxi-quilombolas-ainda-tem-que-lutar-por-direitos-basicos/
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Em entrevista a respeito da presença do povo negro em Senhor do Bonfim, 

Ivomar Gitânio, pesquisador das Comunidades Remanescentes de Quilombo da 

região e ex-vereador do município, relata o seguinte 

 

 

Senhor do Bonfim passou pelos mesmos processos que o Brasil 
passou, inclusive na questão de escravos, que não foi aquela 
escravatura que se desenvolveu em Salvador, Recife, Rio... a cana 
de açúcar intensiva que teve lá, mas aqui nós tínhamos também 
plantio e engenhos menores e tínhamos escravos domésticos que 

trabalhavam nas casas dos coronéis bonfinenses. (Entrevista 

realizada com Ivomar Gitânio em fevereiro de 2019). 

 

 

 

Para Martins (1986), a história brasileira é uma história urbana, assim, 

marcada pela exclusão ideológica de alguns segmentos, o que ajuda a explicar o 

desconhecimento da população sobre alguns dos acontecimentos mais importantes 

do país que tiveram como protagonistas os camponeses e suas lutas. No caso dos 

negros, essa situação é ainda mais complexa. Na historiografia do país e nas 

pesquisas científicas de diversas áreas do conhecimento ainda hoje há muitas 

lacunas no que diz respeito a uma “ruralidade negra” e a forma como os negros se 

apropriaram da terra como se estas comunidades tivessem sido extintas junto com a 

escravidão.  

Na mesorregião do Centro Norte da Bahia, até o momento, Senhor do Bonfim 

e algumas cidades próximas como Filadélfia, Pindobaçú, Antônio Gonçalves e 

Campo Formoso possuem um total de 63 Comunidades Remanescentes de 

Quilombo certificadas10. Nesse território, a mais populosa é a comunidade de 

Tijuaçú onde vivem aproximadamente 5.000 pessoas. É a maior Comunidade 

Remanescente de Quilombo da Bahia em número de famílias. 

 

                                                           
10

 Dados obtidos em http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551 em 15 de março de 2019. 

http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551
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Figura 02: Região Centro Norte da Bahia 

 

 

 

 
Figura 03: Região de Senhor do Bonfim e algumas cidades circunvizinhas onde estão concentradas mais de 60 
comunidades Remanescentes de Quilombo já certificadas. 
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Assim, é necessário enfatizar que tendo sido a mão de obra escrava 

concentrada nas áreas litorâneas, evidentemente a influência do negro é sentida 

com maior intensidade nessas regiões, contudo, a presença numerosa dessas 

comunidades reconhecidas como remanescentes de quilombo nas áreas 

interioranas e sertões da Bahia e do país, aponta para a desmistificação de que teria 

havido pouca influência do negro nesses espaços o que exige, portanto, a 

necessidade de se pesquisar mais sobre o processo de escravidão nesses lugares e 

sobre as contribuições sociais, econômicas e culturais deixadas ali pelos negros 

africanos, pois como bem aponta Clovis Moura 

 

 

 

Os estudiosos do problema do negro em nosso país estabeleceram 
um estereótipo que vem sendo constantemente repetido sem que se 
faça uma análise crítica do seu conteúdo: o da pouca ou nenhuma 
influência cultural e étnica do negro nas áreas convencionalmente 
chamadas de “sertão” do Leste, Nordeste e Norte do Brasil. 
Excluindo-se o caso de Minas Gerais, onde essa influencia foi visível 
a olho nu e não exigiu pesquisas que demandassem esforços 
continuados e profundos, a maioria dos estudiosos que se ocupa do 
assunto tão importante para a compreensão de nossa formação 
histórica, cultural e etnográfica, tem passado por cima de um 
problema que precisa ser reexaminado criticamente a partir de sua 
base, pois esses estudiosos continuam confinando a influência das 
culturas africanas e da raça negra ao debrum litorâneo. (1972, p.215) 

  

 

 

Embora sejam ainda escassas as pesquisas sobre essa ruralidade negra 

sertaneja, é fato que as Comunidades Remanescentes de Quilombo de Senhor do 

Bonfim possuem algumas características em comum, como, por exemplo, uma 

ancestralidade negra ligada ao período da escravidão, tradições culturais de raízes 

africanas ou ainda, e infelizmente, gerações marcadas por experiências de exclusão, 

pobreza, preconceito e negação de direitos. Apesar disso, cada comunidade possui 

particularidades na sua origem, o que muitas vezes pode ajudar a compreender não 

só os conflitos existentes naquele território, mas também as formas de organização 
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e resistência aos processos de violência material e simbólica vivenciados por 

aqueles sujeitos.  

Nesse sentido, ainda que no território bonfinense existam comunidades que 

chamam mais a atenção dos/as pesquisadores/as, seja pelo número de habitantes, 

pela presença negra marcante ou por manterem traços da cultura africana ainda 

bem conservados, como é o caso de Tijuaçú, é importante que outras comunidades 

também possam ser estudadas, pois as pesquisas podem ser antes de tudo um 

espaço de fala desses sujeitos e podem contribuir para dar visibilidade às suas 

necessidades e potencialidades nos espaços do poder público, nas universidades e 

na sociedade de maneira geral. 

 

 

 

2.2 Apresentação Geral de Cariacá 

 

 

Cariacá é uma comunidade rural onde vivem cerca de 200 famílias e que está 

localizada a 10 km do centro de Senhor do Bonfim/BA. Em 2005 Cariacá foi 

certificada pela Fundação Cultural Palmares como Comunidade Remanescente de 

Quilombo.  

Cercada por outras comunidades pequenas e que ficam bem próximas umas 

das outras como Terreirinho, Cachoeirinha, Laminha, Limões, Pedro de Souza, Boa 

Esperança, Várzea dos Ossos, Lagoa do Boi e Teiú, os/as moradores/as de Cariacá 

se deslocam nesse território ou até a cidade utilizando transporte próprio ou os 

ônibus do transporte público que cruzam a comunidade em alguns horários 

específicos do dia. 

A respeito da sua organização territorial, a comunidade está dividida em 

Cariacá de Cima, Cariacá de Baixo e Morrinhos. Suas residências foram sendo 

construídas acompanhando o trajeto de uma estrada que a atravessa e que segue 

em linha reta. Metade dessa estrada está revestida com calçamento e a outra 

metade continua sendo de barro. Existem casas mais velhas, mas a maior parte dos 

imóveis está hoje em bom estado de conservação e possui razoável estrutura. Além 
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disso, a comunidade também é atravessada por uma linha de trem da antiga ferrovia 

de Senhor do Bonfim construída na segunda metade do século XIX.  

 

 
Figura 04: Entrada da comunidade. Fonte: acervo próprio. 
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Figura 05: À cima: transporte público utilizado pelos/as moradores/as de Cariacá. À esquerda: principal rua 

da comunidade. À direita: Morrinhos. Fonte: acervo próprio. 
 

 

 

2.2.1 Acesso a terra e à água 

 

 

Assim como a grande maioria das Comunidades Remanescentes de 

Quilombo já certificadas, Cariacá ainda não possui a titulação oficial do seu território. 

Hoje, inclusive, pouquíssimas famílias desenvolvem agricultura porque não têm mais 

onde plantar. As fortes secas do passado fizeram com que essas famílias, que 

durante muito tempo tiveram acesso a terras, seja por meio de compra ou posse, 

tivessem que vendê-las a um preço muito baixo ou até mesmo trocá-las por 

alimentos. Além disso, conta-se que muitos/as moradores/as de Cariacá do passado 

iam a pé para a região Sul do Brasil em busca de trabalho e muitas vezes quando 

conseguiam retornar à comunidade outras pessoas já haviam se apropriado de suas 

terras. A dificuldade em comprovar a posse da terra e o trabalho nela tem sido um 

dos obstáculos para muitos/as moradores/as da comunidade conseguirem se 

aposentar como trabalhadores/as rurais. 

Segundo informações também obtidas durante a pesquisa, muitas terras que 

circundam ou que em outrora fizeram parte do território de Cariacá e comunidades 

vizinhas estão sendo silenciosamente compradas pela Empresa Agrovale, o que não 

é de se estranhar, pois como salienta Trecanni “os territórios negros são vistos como 

fácil presa de grileiros e agentes sociais interessados no comércio da terra (2006, 

p.166)”. Ou seja, sem uma legislação protetiva mais rígida, essas comunidades são 

comumente vítimas desses invasores que fazendo uso de um forte arsenal jurídico 
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protetor do direito de propriedade e violador do direito de posse grilam essas terras, 

muitas vezes despejando comunidades inteiras. 

No que diz respeito ao acesso à água, também como outras comunidades 

rurais sertanejas, em Cariacá esse acesso foi muito difícil no passado. Por muito 

tempo a água utilizada pelos/as moradores/as era a que brotava e se depositava no 

que eles/as chamam de “tanques”, poços naturais de água formados entre pedras e 

que existiam devido à comunidade estar localizada sobre um lençol freático. Há 

relatos de que em épocas de grandes secas, quando os tanques secavam, os/as 

moradores/as de Cariacá cavavam o chão com as próprias mãos em busca de água. 

Nas entrevistas, as pessoas informaram que, do mesmo modo que a energia 

elétrica, o serviço de água encanada só chegou em Cariacá no final dos anos 1980, 

o que de certa forma é motivo de orgulho para alguns/as moradores/as, pois 

demonstra a influência política de alguns sujeitos da comunidade frente ao poder 

público local uma vez que existem comunidades rurais no município que só tiveram 

acesso a esses serviços há 10 anos ou menos. De toda forma, mesmo com a água 

encanada, os tanques naturais ainda eram utilizados para banho, lavagem de roupa 

e diversão das crianças. Entre muitos outros, os tanques de Dona Neguinha, Aurélio 

e Vitorino fazem parte da história de Cariacá e são lembrados com carinho pela 

comunidade. Atualmente, a maior parte desses poços naturais secou ou foi 

destruída porque estavam em terras vendidas para a pedreira Pelegrine, instalada 

no território da comunidade há aproximadamente 40 anos.  
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Figura 06: Tanque de Dona Neguinha. Fonte: acervo próprio. 

 

 

 

2.2.2 Atividades econômicas 

 

 

 

É importante esclarecer que não possuindo acesso a terra e a água para 

plantar, as pessoas da comunidade vivem hoje principalmente de trabalhos 

informais, das aposentadorias, benefícios socioassistenciais, como Bolsa Família e 

Benefício de Prestação Continuada - BPC e do trabalho na pedreira Pelegrine. A 

opinião dos/as moradores/as a respeito dos impactos provocados por essa empresa 

na comunidade são divergentes. Muitas pessoas acreditam que a empresa ajuda a 

comunidade à medida que oferece emprego e renda para os/as moradores/as, 

outras, no entanto, acreditam que a empresa sempre explorou e continua 

explorando seus/suas trabalhadores/as e que os empregos oferecidos à comunidade 

são muito poucos diante de toda a destruição ambiental provocada por sua 

atividade. 
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Estudante do Curso de Ciências da Natureza na Univasf em Senhor do 

Bonfim e morador da comunidade, Ronaldo Nascimento11 faz questão de falar sobre 

o assunto.  

  

 

[...] é importante a gente registrar que a nossa comunidade passou 
por um processo e passa por um processo de exploração. Essa é 
uma visão muito particular minha, há quem discorde, né?, mas um 
processo de exploração através de uma empresa hoje instada na 
comunidade que usufrui do patrimônio natural daquela comunidade, 
e eu sou um pouco indignado com isso [...] Eu penso que nós temos 
que estar o tempo todo refletindo sobre a ação dessa empresa, 
desse empreendimento privado que está instalado na comunidade e 
que sempre utilizou de mão de obra barata, não qualificada, baixa 
remuneração, baixo reconhecimento dos trabalhadores e que hoje 
tem um impacto socioambiental muito sério, muito grave, mas que as 
pessoas por ter essa empresa como única alternativa de captação de 
renda, elas ainda acham que ali é um desenvolvimento, que ali ainda 
traz alguma forma de vida, mas quando a gente faz uma análise mais 
aprofundada, a gente percebe que todas as belezas naturais que nós 
tínhamos ali, ela está sendo constantemente agredida, sendo 
dilapidada pra atender o interesse de uma iniciativa privada, para 
atender ao interesse do capital e é isso que a gente não concorda. 
[...] porque não só explora o meio ambiente, explora pessoas, 
explora qualidade de vida das pessoas, e as pessoas, infelizmente, 
na sua grande maioria, não consegue visualizar isso e acha que ali é 
um desenvolvimento, mas quando a gente vai colocar na ponta do 
lápis não é desenvolvimento é simplesmente devastidão e invasão 
de um espaço que sempre foi nosso. (Entrevista realizada com 
Ronaldo Nascimento em fevereiro de 2019) 

 
Hoje quem não é aposentado, vive hoje da empresa Pelegrini que a 
meu ver veio pra segurar a barra da comunidade, mas só que tem 
um detalhe importante [...] o meio ambiente acabou, aquele lajedo 
onde tem a pedreira hoje, minha infância foi lá, tomava banho lá, 
num tem mais laje, só tem buraco. Veio um bem pra uma coisa e um 
mal pra outra coisa [...] mas a pedreira emprega muita gente, se não 
fosse a pedreira hoje, não sei o que seria de Cariacá [...] agora ele 
enquanto empresário, tinha que dar mais assistência à comunidade, 
Cariacá tem uma empresa muito rica. (Entrevista realizada com 
Genésio Bispo12 em fevereiro de 2019) 

 

                                                           
11

 Ronaldo Nascimento tem 24 anos, faz parte da família Muricy e hoje trabalha na Secretaria de 
Educação da Prefeitura de Senhor do Bonfim. Foi um dos primeiros estudantes da Univasf que se 
autodeclarava quilombola com quem tive contato no meu trabalho como assistente social na Univasf. 
12

 O Sr. Genésio Bispo faz parte da família Congo e há muitos anos é professor na Escola Municipal 
de Cariacá. Foi também um dos fundadores da antiga associação de moradores da comunidade. 
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Os/as participantes da pesquisa informaram que muitas residências da 

comunidade são danificadas freqüentemente devido às explosões com dinamites 

usadas para quebrar as rochas, mas que a empresa nunca se responsabilizou pelo 

custeio dos consertos e que também nunca apresentou nenhum programa de 

Responsabilidade Social para a Comunidade. Suas contribuições são ínfimas, às 

vezes ajuda apenas no pagamento de alguns itens para a realização da festa da 

padroeira de Cariacá ou daquelas organizadas pela Escola Municipal. 

De acordo com as pessoas entrevistadas, a Pelegrini é uma das empresas 

mais ricas da região e toda a matéria prima do seu negócio é extraída de Cariacá, 

no entanto, como uma grande parte da comunidade acredita que sem a pedreira a 

situação de pobreza poderia ser ainda pior, os/as moradores/as nunca exigiram dos 

seus proprietários mais do que eles têm oferecido como “retorno”. 

 

 

 

 
Figura 07: Pedreira Pelegrini. Fonte: acervo próprio. 
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2.2.3 Acesso à Saúde 

 

 

No tocante ao acesso à saúde, a comunidade possui um posto municipal que 

apesar de ser aberto todos os dias só realiza atendimento com medico/a e 

enfermeiro/a quinzenalmente. Inclusive, uma das reclamações dos/as moradores/as 

é que Cariacá não possui sequer um/a agente comunitário/a de saúde que possa 

realizar os encaminhamentos para as consultas e exames especializados dos quais 

as pessoas necessitam. Algumas denúncias já foram feitas ao Ministério da Saúde e 

no Ministério Público Federal, contudo, apesar do primeiro reconhecer que Cariacá 

deve sim contar com a atuação de um profissional dessa área, até hoje nada se 

resolveu. Em muitas situações, diante da ausência do Estado, é a própria 

comunidade que se organiza e realiza algumas ações como, por exemplo, bingos, 

para ajudar no acesso a serviços privados de saúde 

 

 

É uma vergonha pra gente. A gente vê que a comunidade tem sofrido 
bastante por conta disso. Se a gente faz uma denúncia no Ministério 
Público o Ministério Público em vez de vir na comunidade saber o 
que está acontecendo ele faz uma solicitação ao município querendo 
saber se realmente é verdade. Você acha que o município vai 
confirmar que está fazendo algo errado? Não vai. Então eles fazem o 
relatório do jeito que eles querem e fica por aquilo mesmo. Então é 
uma injustiça muito grande com o nosso povo. Infelizmente até hoje 
reina o preconceito e o racismo sobre o povo negro no Brasil e nas 
comunidades quilombolas isso tem acontecido de forma dobrada. 
(Entrevista realizada com Valmir dos Santos em fevereiro de 2019) 
 

 

 

Essa situação enfrentada por Cariacá aponta, na verdade, para a histórica 

exclusão ou precarização no acesso das populações do campo, sejam elas 

quilombolas, ribeirinhas, indígenas, etc., às políticas públicas, sempre planejadas e 

executadas a partir de uma visão homogeneizadora da sociedade, portanto, 

ineficientes na hora de atender as especificidades desses grupos. 
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É importante lembrar que fatores de ordem econômica, social, cultural, 

política e ambiental são alguns condicionantes que influenciam diretamente na 

saúde e nas formas de adoecer e morrer de uma população. A ausência ou baixa 

qualidade nos serviços de saúde, somadas ao sentimento de não serem ouvidas 

pelas instituições do Estado, provoca um alto grau de angústia e frustração nessas 

comunidades que se vêem mais vulneráveis na hora de resolver situações de 

adoecimento. 

 

 

 
Figura 08: Posto de Saúde de Cariacá. Fonte: acervo próprio 

 

 

 

2.2.4 O acesso à educação 

 

 

No que se refere à educação, há mais de 40 anos foi fundada na comunidade 

a Escola Municipal de Cariacá. Atualmente a instituição oferece Educação infantil, 

Ensino Fundamental e a noite destina suas atividades à Educação de Jovens e 

Adultos - EJA. Sem dúvida é uma instituição muito importante para comunidade uma 

vez que a maior parte das crianças vivem ali vários anos da sua vida escolar. Além 

disso, ao oferecer educação para adultos passou a representar para as pessoas 

mais velhas da comunidade não somente a possibilidade de voltar ou começar a 

estudar, mas também um valoroso espaço de encontro e fortalecimento de vínculos. 
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Figura 09: Escola Municipal de Cariacá e alunos/as do EJA antes do início de uma aula. Fonte: acervo próprio. 

 

 

 

Nas conversas realizadas com alguns professores da escola foi posto que, 

embora a comunidade já tenha sido reconhecida como remanescente de quilombo 

há 14 anos, a temática da identidade quilombola ainda não é bem desenvolvida no 

ambiente escolar, pois os/as professores/as nunca receberam muita orientação e 

capacitação quanto a isso. Acreditam que as universidades instaladas em Senhor do 

Bonfim poderiam contribuir através de cursos na formação de professores/as que 

atuam nessas localidades. 

De toda forma, o Sr. Genésio Bispo, atual diretor da escola, informou que 

mesmo diante das limitações os/as profissionais tentam realizar algumas atividades 

que possam provocar a reflexão nas crianças. Realizam a comemoração do Dia da 

Consciência Negra, palestras enfocando a origem e historia da comunidade, tentam 

inserir a temática racial nos conteúdos da forma que podem e incentivam a 

participação dos/as estudantes nas aulas de capoeira. 

Atualmente, existem aproximadamente 15 jovens de Cariacá cursando o 

ensino superior. Nove deles são estudantes da UNIVASF, um da Universidade 

Estadual da Bahia – UNEB, outro do Instituto Federal da Bahia – IFBA e os/as 

demais do Instituto Brasil Quilombola, fundado por Valmir dos Santos13 e que 

oferece graduação nas áreas de Pedagogia, Administração e Educação Física e 

                                                           
13

 Valmir do Santos é oriundo da comunidade de Tijuaçú, porém, após casar-se com Anaide do 
Monte, passou a residir em Cariacá. Atualmente é uma forte liderança não só para as comunidades 
de Tijuaçú e Cariacá, mas para as Comunidades Remanescentes de Quilombo da Bahia como um 
todo. Foi um dos fundadores dos Conselhos Estadual e Regional das Comunidades Quilombolas e 
hoje é o Coordenador Executivo da CONAC – Coordenação Nacional de Articulação das 
Comunidades Negras Rurais do Brasil. 
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cursos de especialização em Psicopedagogia e História e Cultura Afrobrasilera. 

Além dessas pessoas, foi informado que somente Genésio Bispo e mais duas 

pessoas14 da comunidade conseguiram ter acesso ao ensino superior. Cariacá é, 

portanto, uma pequena amostra da situação da educação rural no Brasil assim como 

do panorama educacional das pessoas pretas e pardas deste país. 

 

 

2.2.5 A religiosidade e as manifestações culturais  

 

 

 

 
Figura 10: Igreja Batista e igreja católica de Cariacá. Fonte: acervo próprio. 

 

 

 

No tocante a religiosidade de Cariacá, apesar da comunidade ser pequena, 

chama a atenção o número de igrejas presentes no seu território. Além da igreja 

católica, cuja padroeira é Santa Rita, são quatro igrejas evangélicas: Igreja Batista, 

Congregação Cristã, Assembléia de Deus e Adventista do Sétimo Dia. Na verdade, 

numa quase Cruzada neoevangélica, essa realidade tem atravessado muitas 

comunidades rurais e/ou quilombolas.  

Segundo Bohn, entre 1980 e 2000, o crescimento do segmento evangélico no 

Brasil foi significativo, contudo, ele não foi homogêneo, pois o avanço foi muito maior 

na região nordeste do que nas demais áreas do país como no sul, por exemplo. 

Dessa forma, para ele, é evidente a estreita relação que há entre o aumento de 

                                                           
14

 O Sr. Olívio José de Freitas (já falecido) e a Sra. Crenilda Santos Bispo. 
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igrejas evangélicas, a pobreza e a incapacidade do Estado em promover o bem 

estar das populações mais pobres. E assim, oferecendo conforto e esperança, essas 

igrejas vão construindo valores, comportamentos e identidades.  

Dona Luci15, moradora antiga de Cariacá e conhecida por sua dedicação à 

igreja católica, acredita que a comunidade hoje é bastante dividida entre  católicos e 

evangélicos, mas quando questionada sobre a possível existência de algum terreiro 

de Candomblé ou Umbanda na comunidade, ela é enfática: “graças a Deus não!”. 

 

 

 

Disse que já teve Candomblé forte aqui que tratava de doido que 
chegava amarrado, que era do finado Cazuzinha que morava ali, 
mas não foi do meu tempo, minha mãe que falava, mas agora não 
tem mais não. Não tem candomblé, não ter curador aqui, eu benzo 
as pessoas assim de olhado, de qualquer coisa porque minha família 
era de descendência de índio, eu adivinho assim as coisas, eu digo ó 
é isso e isso e dá certo, mas candomblé e essas coisas, graças a 
deus nós não temos! (Entrevista realizada com Dona Luciana 
Ferreira de Freitas em fevereiro de 2019) 

 

 

Assim, a ausência de uma religiosidade baseada em cultos de tradições 

africanas em Cariacá contraria bastante as expectativas daqueles/as que imaginam 

encontrar ali ou nas demais Comunidades Remanescentes de Quilombo quase 

pequenas Áfricas. Talvez em decorrência da sua constituição ter se dado num 

território de dominação dos brancos, Cariacá não preservou tradições religiosas de 

matriz africana e hoje, sob forte influência das igrejas evangélicas, que como se 

sabe, de maneira geral, apresentam grande intolerância a essas religiões, há na 

comunidade algumas compreensões distorcidas a respeito das práticas do 

Candomblé e da Umbanda vistas em muito como sinônimo de feitiçaria e satanismo.  

Dessa forma, se por um lado essas igrejas protestantes são importantes para 

o conforto e apoio social desses sujeitos, muitas vezes abandonados 

completamente pelo poder público, em uma comunidade quilombola, seja ela mais 

                                                           
15

 Dona Luci tem 74 anos e reside em Cariacá desde que nasceu, mas não pertence a nenhuma das 
duas famílias mais conhecidas na comunidade, a família Congo e a Família Muricy. Foi professora na 
Escola Municipal de Cariacá por muito anos. Hoje está aposentada. 
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negra ou mais mestiça, as igrejas evangélicas, com seus subjugamentos a respeito 

das crenças e religiões do povo negro, podem contribuir para a manutenção do 

racismo e da estigmatização desses povos e se constituírem em mais um obstáculo 

para a valorização da cultura negra e para a construção de uma identidade 

quilombola aberta às diferenças. 

A respeito das manifestações culturais em Cariacá, quando questionados/as, 

os/as moradores/as mencionam sempre o reisado, o carnaval e as quadrilhas que se 

apresentavam não só na comunidade, mas também em Senhor do Bonfim. Contudo, 

no decorrer do tempo, com a falta de interesse dos mais jovens e com o falecimento 

das pessoas mais velhas, essas práticas foram desaparecendo e hoje nenhuma 

delas existe mais, ou seja, também nesse aspecto, Cariacá se mostra bem diferente 

daquilo que imaginamos encontrar num território quilombola. 

Valmir dos Santos conta que quando chegou em Cariacá, há 

aproximadamente quinze anos, não havia nenhum grupo de jovens ou de idosos que 

desenvolvesse alguma atividade cultural. Foi pensando em recuperar e/ou introduzir 

valores culturais do povo negro na comunidade que há quatro anos ele convidou 

Luis Fernando, conhecido por professor Dragão, para dar aulas de capoeira na 

comunidade. 

O professor Luis Fernando, negro e residente em Senhor do Bonfim, contou 

que sempre desejou ensinar capoeira em Tijuaçú, mas que Valmir, por perceber que 

Cariacá era quem mais necessitava se fortalecer culturalmente, o convenceu de 

levar a capoeira para lá. O interesse dos/as jovens para participar do projeto foi 

expressivo e por isso as aulas acontecem três vezes por semana, mas o trabalho é 

praticamente voluntário, pois o valor de R$ 10,00 pago por cada aluno/a é suficiente 

apenas para custear o deslocamento do professor até a comunidade.  

É unânime a opinião dos/as moradores/as quanto ao interesse e motivação 

das crianças e adolescentes em participar das aulas de capoeira. Isso aponta a 

prática desse esporte/arte africano como um forte e potencial instrumento de resgate 

e valorização da cultura negra. Além de ser desenvolvida de forma voluntária à 

noite, no período da manhã e da tarde, através do Programa Mais Educação, a 

capoeira também passou a fazer parte oficialmente das atividades pedagógicas da 

Escola Municipal de Cariacá. Também como forma de incentivar o desenvolvimento 
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de atividades culturais na comunidade, a Associação Quilombola de Cariacá, 

juntamente com alguns/mas jovens, também fundou um grupo de dança chamado 

Quilombart que chegou a realizar apresentações em Cariacá e em diversos eventos 

realizados em Senhor do Bonfim, no entanto, diferente do grupo da capoeira, esse 

não teve tanto êxito e hoje também não existe mais. 

 

 

 

 
Figura 11: Faixa do grupo de dança Quilombart. Fonte: acervo próprio 

 

 

 
Figura 12: Aula de capoeira realizada no espaço da Escola Municipal de Cariacá. Fonte: acervo próprio. 
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2.3 A origem de Cariacá 

 

 

Os/as moradores/as mais antigos/as de Cariacá que guardavam, sobretudo, 

fragmentos de memória sobre a origem da comunidade já faleceram sem que essa 

história pudesse ter sido registrada de forma escrita ou audiovisual. Pessoas como o 

seu Zé Preto e Dona Zefa, que viveram mais de 100 anos, com certeza poderiam 

ajudar nesse trabalho, mas outras pessoas também importantes para a comunidade 

ainda se recordam de muitas histórias repassadas pelos mais velhos. Uma dessas 

pessoas é Valmir dos Santos, autodeclarado negro, oriundo da comunidade de 

Tijuaçú e hoje residente em Cariacá. 

De acordo com Valmir, Cariacá seria a segunda comunidade mais antiga de 

Senhor do Bonfim. A primeira é Missão do Sahy onde se instalaram os padres 

jesuítas. Sendo assim, ele acredita que Cariacá é mais antiga do que Tijuaçú e que 

sua origem deve ser da primeira metade do século XVIII. A respeito do nome da 

comunidade, não há um consenso. Uns dizem que Cariacá recebeu esse nome em 

homenagem a um rio de mesma denominação que passava próximo àquele território 

e outros afirmam que Cariacá era na verdade o nome de uma tribo indígena Cariri 

que também vivia naquela região. De toda forma, os mais velhos diziam que a 

origem Cariacá está relacionada aos Muricy e aos Congos. 

 

 

 
Figura 13: Valmir dos Santos em Reunião na Associação Quilombola de Cariacá e Adjacências. Fonte: acervo 

próprio. 
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É preciso esclarecer que na comunidade de Cariacá existem várias famílias e 

sobrenomes, no entanto, nos relatos obtidos durante as entrevistas, com certeza, os 

nomes que estiveram sempre em evidência foram justamente Muricy e Congo. 

Muricy é o nome de uma família de descendentes de portugueses que está na 

comunidade desde a sua origem, por sua vez, Congo, apesar de não ser um 

sobrenome, é a forma como uma das famílias mais negras e numerosas da 

comunidade se identifica e é identificada. Essas pessoas cresceram ouvindo dos 

seus antepassados que pertenciam à família Congo, no entanto, nunca 

questionaram a origem dessa palavra ou souberam que Congo era o nome de um 

país/reino africano. Essa informação, na verdade, só chegou com a vinda de Valmir. 

Os Congos, segundo contavam os mais velhos, foram escravizados pela família 

Muricy. 

Vale destacar que a reconstituição de um passado pela via oral não é uma 

tarefa fácil, pois esse passado relembrado por um grupo “não é o da ciência 

histórica, mas aquele em que se representa a memória coletiva” (POUTIGNAT, 

1998, p. 12), portanto, uma história que pode ser igualmente lendária e mítica. 

Assim, não é possível afirmar que a família Congo de Cariacá realmente descende 

da nação Congo da África ou se foi, por exemplo, como era comum à época, uma 

identidade absorvida a partir de classificações superficiais feitas pelos traficantes e 

senhores de escravos que buscavam relacionar a habilidade a certos trabalhos às 

localizações geográficas específicas da África. De toda forma, é assim que até hoje 

essa família se identifica e é o que serviu para diferenciá-la dos demais grupos da 

comunidade.  

Ainda hoje, apesar de pouco conservada, existe em Cariacá uma casa que 

chama a atenção. Branca, ampla e com um alpendre, era lá a Casa Grande da 

família Muricy. O imóvel está fechado, mas Valmir e boa parte dos/as 

entrevistados/as sabem que a estrutura da casa, assim como alguns instrumentos 

que lá existiam, como tronco e correntes, eram vestígios da época em que os 

Congos eram escravos.  



 

66 

 

 
Figura 14: A Casa Grande da Família Muricy. Fonte: Acervo próprio. 

 

 

 
Eu cansei de entrar naquela casa e ver tudo isso, ver o quarto que 
ficava o escravo, no chão tinha uma corrente onde ficava 
acorrentado no pé o escravo e na parede tinha um quadradinho onde 
passava a comida pro escravo. Mas eu num tinha o interesse em 
saber, em perguntar como era e como não porque é uma coisa que 
pra mim eu não tinha esse conhecimento que uma dia eu poderia 
estar contando essa história. (Entrevista realizada com a Sra. Ninha16 
em fevereiro de 2019). 

 
Eu conversando com Zé preto, um senhor que morreu com 103 anos, 
ele disse que aquela casa ali é dos Muricy de Freitas. Aqui tinha 
duas famílias, ricas e pobres, os brancos eram os Muricy de Freitas, 
de olhos azuis, e os pretos eram as pessoas consideradas ladrões. 
Inclusive conta-se que tinha uma senhora aqui que roubava bode, 
então lá tem um porão e eles pegava e prendiam essas pessoas lá. 
(Entrevista realizada com o Sr. Genésio Bispo em fevereiro de 2019). 

 

 

 

Em entrevista, o Sr. Nelson, um dos últimos e mais antigos integrantes da 

família Muricy ainda residente em Cariacá, quando questionado sobre a ligação 

dessa Casa Grande com a escravidão disse que a família Congo era uma família 

                                                           
16

 A Sra. Ninha (Rosângela Gomes de Oliveira) tem 49 anos e faz parte da família Congo. 
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“falada” e conhecida por roubar a roça do seu avô Belizário que era capitão e que 

por isso tinha em casa uma “prisão” onde colocava esses “ladrões”. 

É interessante perceber que nas falas do Sr. Genésio (descendente da família 

Congo) e nas do Sr. Nelson Muricy, o que teria sido uma senzala é tratado como 

porão ou prisão para aqueles que roubavam.  Não se sabe ao certo a que tempo 

histórico essas lembranças se referem. Se “porão” ou “prisão” eram nomes dados à 

senzala da família Muricy durante o período da escravidão ou se foi o que ela se 

tornou após abolição tendo vista a persistência das práticas abusivas dos ex-

senhores de escravos. O fato é que, seja durante ou após o período escravista, 

realmente existiu dentro da Casa Grande dos Muricy um lugar onde os negros 

ficavam aprisionados. Hoje a casa teve a sua estrutura interna reformada por uma 

herdeira que é desembargadora em Salvador/BA e algumas pessoas acham que a 

reforma é uma tentativa de “esconder” esse passado da família. 

 

 

 
Figura 15: Sr. Genésio Bispo e Sr.Nelson Muricy durante entrevista realizada em maio de 2019. Fonte: Acervo próprio 

 

 

Falar sobre Cariacá e sobre essa história de escravidão implica também em 

tratar da sua relação com Tijuaçú e das diferenças e influências que uma 

comunidade teve sobre a outra. De acordo com Valmir, Tijuaçú foi fundada por 

Mariinha Rodrigues, uma negra nigeriana descendente de Nagô17. Fugida de uma 

                                                           
17

 Nagô era o nome utilizado para designar os negros escravizados e vendidos na antiga Costa dos 
Escravos e que falavam o iorubá. Os Yorùbá (como se escreve na ortografia Iorubá) são um dos 
maiores grupos étnicos da África Ocidental. Alguns autores chamam a atenção, no entanto, para o 
fato de que algumas etnias, como a “nagô”, são identidades construidas no Brasil ou nas Américas e 
não propriamnete na África. Verdadeiras “etnias da diáspora” que se tornaram culturalmente tão 
importantes que são vistas como africanas. (BARROS, 2014) 
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senzala do recôncavo da Bahia veio com duas irmãs por dentro das matas e por 

alguma razão decidiu fazer uma parada no lugar onde hoje está localizada Tijuaçú. 

Depois de avaliar aquele espaço como seguro acabou permanecendo ali. Não se 

sabe se as irmãs abandonaram Mariinha ou se a memória do povo conservou 

apenas o seu nome, o fato é que apenas ela aparece como sendo a fundadora 

daquela comunidade. 

Mais tarde, segundo Valmir, Mariinha casou-se com um negro descendente 

dos Congos oriundo da comunidade de Cariacá. Com ele teve aproximadamente 20 

filhos. Acredita-se que estrategicamente Mariinha se situou no centro do território de 

Tijuaçú, hoje conhecido como a Vila Centro, e colocou cada filho em uma 

localização diferente formando pontos cardeais e colaterais. Essa foi uma estratégia 

para garantir a posse e a ocupação das terras por sua família. 

 

 

 

Tijuaçú funcionou como o Quilombo dos Palmares na Serra da 
Barriga. Foi uma comunidade quilombola que recebeu muitos 
descendentes negros que fugiam de muitas senzalas aqui na região. 
Eles já sabiam que tinha um espaço de liberdade onde eles podiam 
sobreviver sem retornar para escravidão e Mariinha Rodrigues 
durante muitos anos esteve à frente daquele reinado lá em Tijuaçú e 
ela, pelo seu conhecimento, pela forma como organizou Tijuaçú, ela 
tinha uma relação muito forte e laços consanguíneos com reis e 
rainhas africanos porque muitos dos conhecimentos que ela utilizou 
pra organizar o território de Tijuaçú, esses conhecimentos nas 
aldeias africanas eram passados para os parentes mais próximos, 
essas são estratégias para manter as famílias matriarcas no poder. 
(Entrevista realizada com Valmir dos Santos em fevereiro de 2019) 

 

 

 

Para Valmir, os laços de parentesco entre Tijuaçú e Cariacá são muito fortes, 

pois depois que Tijuaçú estava organizada os negros livres de lá se uniam para 

libertar os negros escravizados de outras senzalas, incluindo os de Cariacá. Ainda 

sobre essa relação entre as duas comunidades ele relata o seguinte: 
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Existia um negro em Tijuaçú muito valente. Era um guerreiro 
chamado Manoel Veneno. Segundo os mais velhos, Manoel Veneno 
não deixava o pessoal da comunidade passar fome, era um cara 
muito corajoso. No momento que estavam passando por dificuldades 
ela ia na roça do maior fazendeiro e matava o maior boi que tinha lá, 
trazia, colocava na sua casa e mandava chamar os chefes de família 
e dividia aquele boi pra que cada um pudesse se alimentar também 
daquela comida e ele usou muitas estratégias para que ele pudesse 
também resgatar muitos negros de Cariacá e levar para Tijuacú 
então Tijuacú hoje tem um laço muito forte em relação a esse 
resgate que muitos deles acompanharam Manoel Veneno no seu 
retorno porque sabiam que chegando em Tijuaçú eles estavam num 
espaço de liberdade. (Entrevista realizada com Valmir dos Santos em 
fevereiro de 2019) 

 

 

 

Neste momento já é possível perceber uma considerável diferença entre 

Tijuaçú e Cariacá. Hoje, as duas são reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares 

enquanto Comunidades Remanescentes de Quilombo, no entanto, enquanto a 

primeira nasceu livre, em meio a um espaço mais isolado onde negros/as de toda a 

região podiam se “aquilombar” e viver de modo onde provavelmente era possível 

preservar mais a cultura de seus antepassados, Cariacá foi constituída num território 

de escravidão onde havia senhores e escravos. Um quilombo que se formou, seja 

durante ou após a abolição, a 100 metros da Casa Grande e que rompe, portanto, 

com a lógica de fuga e  isolamento desses agrupamentos ainda muito persistente no 

imaginário popular. 

Não se sabe se os negros de Cariacá eram escravos domésticos da família 

Muricy, se trabalharam em suas lavouras ou se inclusive também participaram da 

construção da ferrovia que atravessa a comunidade, pois nos depoimentos obtidos 

fala-se que um dos filhos da proprietária da Casa Grande dos Muricy, a Dona 

Trindade, foi um dos chefes no momento de construção desse empreendimento. O 

que se preservou na memória da família Congo é que seus antepassados não eram 

livres e que mesmo depois de terem sido libertos as discriminações continuaram de 

modo que eles eram até mesmo proibidos de participarem ou circularem por alguns 

espaços. 
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Figura 16: Linha do trem que atravessa a comunidade de Cariacá. Fonte: Acervo próprio. 

 

 

 

Nos relatos colhidos com os/as moradores/as, há sempre um “ouvi dizer” que 

em Cariacá existiu uma feira livre. Alguns se referem a esse período como uma 

forma de demonstrar como a comunidade já foi desenvolvida e importante na região, 

no entanto, segundo Valmir, os mais velhos diziam que durante um certo período a 

família Muricy sequer permitia que os Congos frequentassem a feira ou até mesmo 

passassem pela rua principal da comunidade. Eles tinham que andar pelo meio das 

matas. De acordo com o Sr. Nelson Muricy, os negros não tinham o direito e “a 

ousadia” de morar no Cariacá. Moravam em barracas de palhas mais afastadas da 

família Muricy.  

Na entrevista realizada com Dona Luci ela fala, por exemplo, que nas festas 

da padroeira da comunidade havia os dias reservados à família Congo e outros 

reservados para a família Muricy. Já para a senhora Ninha, até pouco tempo atrás 

os Muricy tentavam proibir que os Congos participassem de qualquer festa que 

acontecesse na comunidade, porém, faz questão de enfatizar que sua família nunca 

foi passiva, que enfrentava os Muricy e que nunca baixou a cabeça. 
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[...] No lugar que a gente tava que eles iam chegando ou saia ou 
botava a gente pra correr, não era nem pra ficar junto, não era pra se 
misturar de jeito nenhum, quanto mais pra casar, não era nem pra 
chegar perto [...] a gente sempre foi e é negro, mas só que eles se 
referia a gente praticamente se desfazendo porque eles não falava 
fulano de tal é assim, não chamava pelo nome, só chamava de 
“aquelas negras”, “aquela raça de negro desgraçada”, aí isso eu já 
partia pra briga. (Entrevista realizada com Ninha em fevereiro de 
2019). 

 
 

 

 

Em outros momentos, no entanto, Ninha e dona Maria, a antiga merendeira 

da escola de Cariacá e que também pertence à família Congo, reconhecem que 

apesar do preconceito que sofriam, havia pessoas da família Muricy que tinham 

boas relações com os Congos e que frequentavam até mesmo as casas uns dos 

outros. Particularmente considerei essa informação bem importante, pois ela 

evidencia que existia certa cordialidade e até solidariedade entre alguns integrantes 

das duas famílias o que de alguma forma nos ajuda a pensar que as relações raciais 

e étnicas no Brasil são muito mais complexas do que algumas análises tentam nos 

mostrar como se aqui as relações entre brancos e negros tenham sido desde 

sempre polarizadas, quase impossíveis ou quase nunca verdadeiras ou 

espontâneas. 

 

 

 
Imagem 17: Sra. Ninha durante entrevista realizada em Fevereiro de 2019. Fonte: Acervo próprio. 
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De toda forma, o que importa mais nesse momento é destacar que de algum 

modo essas recordações das “boas relações”, mas, sobretudo daquelas ligadas ao 

passado de escravidão ou ainda sobre as discriminações sofridas pelos Congos em 

decorrência da descendência e da cor, sempre estiveram presentes nas conversas 

cotidianas dessa família negra, no entanto, parece ter sido durante o processo para 

certificação da comunidade e depois dele que todas essas histórias adquiriram um 

sentido diferente e passaram mesmo a se constituir num símbolo identitário ou numa 

narrativa de origem comum. 

Esse retorno ao passado em busca de uma origem ou de uma situação 

histórica partilhada por uma coletividade faz parte da constituição dos grupos étnicos 

quando estes, em busca de reconhecimento social e político com vistas a ganhos 

materiais ou simbólicos, passam a invocá-las ou a criá-las. Assim, as lembranças 

relacionadas à escravidão, às exclusões e às dificuldades enfrentadas pela família 

Congo foram reforçadas e/ou acionadas como forma de dar sentido e legitimidade à 

sua luta pela obtenção do documento que reconheceu Cariacá enquanto 

Comunidade Remanescente de Quilombo.  

Atualmente, segundo os/as participantes da pesquisa, Cariacá é constituída 

majoritariamente por integrantes da família Congo, por alguns descendentes da 

família Muricy, pois boa parte deles migrou para outras cidades, e também por 

pessoas de outras famílias que, apesar de não fazerem parte dos grupos que deram 

origem à comunidade, escolheram viver ali há muitos anos.  Nesse sentido, apesar 

da presença negra visível, existe em Cariacá um grande número de pessoas não 

negras e que se reconhecem como “pardas”.  

Na primeira parte deste trabalho tentamos evidenciar que diferente do que o 

senso comum imagina, os quilombos não eram formados por grupos completamente 

homogêneos. Desse modo, ainda que fossem compostos em sua grande maioria por 

indivíduos negros, outros grupos marginalizados pelo sistema escravista também 

ocupavam esses territórios. Ou seja, o elemento da mestiçagem, seja em menor ou 

maior grau, sempre esteve presente nos quilombos e hoje essa miscigenação 

continua sendo uma realidade não apenas em Cariacá, mas também em todas as 

outras Comunidades Remanescente de Quilombo.  
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O fato é que, embora o debate acadêmico e político sobre as Comunidades 

Remanescentes de Quilombo tenha absorvido em certa medida as noções de 

grupos étnicos e etnicidade, Cariacá, como todas as demais comunidades que 

reivindicaram essa identidade, foi reconhecida, sobretudo, por sua ancestralidade 

negra e seu passado de resistência relacionado à opressão sofrida em decorrência 

do escravismo, como estabelece o Decreto 4.887. A questão é que como nem todos 

os grupos familiares que compõem Cariacá têm sua história relacionada à 

escravidão, inclusive porque residem lá alguns descendentes daqueles que foram os 

senhores de escravos, recentemente estabelecer quem é ou não quilombola em 

Cariacá se tornou mais um problema para a comunidade. 

 

 

 

2.4 O processo para reconhecimento como Comunidade Remanescente de 

Quilombo 

 

 

 
O reconhecimento da comunidade de Cariacá como remanescente de 

quilombo está intimamente ligado à chegada de Valmir à comunidade. 

Em 1998, quando tinha apenas 17 anos, Valmir participou de todo o processo 

para que Tijuaçú conseguisse ser certificada pela Fundação Cultural Palmares. De 

acordo com ele, a comunidade de Tijuaçú foi pioneira na região em buscar o seu 

reconhecimento e por isso enfrentou muitas dificuldades. Diferente de hoje, onde a 

FCP analisa o pedido da comunidade a partir do seu auto-reconhecimento em 

documento constando toda a sua trajetória histórica, na época que Tiuaçú entrou 

com o pedido era necessário que antropólogos/as fossem até a comunidade para 

elaborar um laudo antropológico. Valmir conta que os fazendeiros das terras que 

cercavam Tiiuaçú ameaçavam os antropólogos que tentavam elaborar o parecer de 

modo que os dois primeiros não conseguiram concluir o trabalho. 

 

 



 

74 

 

O terceiro antropólogo nós tivemos que buscar estratégias por onde 
a gente pudesse driblar tudo aquilo que tava articulado no centro de 
Tijuaçú para não deixar o nosso território ser reconhecido como 
território quilombola e ai começamos as pesquisas nas comunidades 
adjacentes onde estivemos em Quebra Facão, Olaria, estivemos em 
Lajinha, Barreira, Macaco, Alto Bonito e aí grande parte dessas 
informações que eram necessárias para o laudo a gente conseguiu 
nessas comunidades. Quando a gente chegou em Tijuacú pra aplicar 
a pesquisa  a gente já estava com 80% do material pronto e graças a 
Deus a gente concluiu. Esse antropólogo foi Osvaldo Martins de 
Oliveira que era do Espírito Santo, mas prestava serviço pra 
Fundação Cultural Palmeares. Ele viajou no dia 08 de fevereiro de 
2000 e no dia 28 de fevereiro, depois de 20 dias, já era publicado no 
Diário Oficial da União, Tijuaçú reconhecida como terra 
remanescente de quilombo. (Entrevista realizada com Valmir dos 
Santos em fevereiro de 2019) 

 

 

Essa experiência rendeu a Valmir muita aprendizagem social e política e, 

claro, bastante reconhecimento por parte da comunidade que acabou o elegendo, 

mesmo com 17 anos, presidente da Associação Agropastoril Quilombola de Tijuaçú 

e Adjacências, fundada no dia 02 de abril de 2000.  

Com o reconhecimento obtido, Tijuaçú passou a receber cartas de várias 

outras comunidades que buscavam saber quais procedimentos ela havia realizado 

para receber a certificação. Então Valmir e a associação passaram a fazer um 

trabalho de orientação e na época conseguiram certificar mais 26 territórios da 

região. Interessante notar, como numa atualização do passado, o quilombo livre de 

Tijuaçú continuou sendo uma referência para a “liberdade” de outras comunidades, 

dessa vez, não das senzalas e das correntes, mas da pobreza, da invisibilidade e da 

exclusão. 

Nesse movimento de orientar as comunidades circunvizinhas, Valmir  acabou 

recebendo também um convite do vice-presidente da associação de moradores de 

Cariacá, o Sr. Ubirajara de Jesus, para que ele fosse até lá e falasse das questões 

quilombolas e do processo para obter o reconhecimento. A primeira reunião 

realizada por Valmir em Cariacá foi em 2004 e logo naquele momento ele conta que 

se identificou bastante com a comunidade, pois ao encontrar ali muitos parentes, 

descobriu que a ligação entre Tijuaçú e Cariacá era mais forte do que imaginava. 
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Com a primeira vinda pra Cariacá, os caminhos começaram a se 
abrir e a gente começou a orientar a comunidade no caminho certo 
pela onde ela pudesse se auto-reconhecer como comunidade negra, 
comunidade remanescente de quilombo, logo a pouco a gente 
descobriu a origem da comunidade, de onde saiu seus 
descendentes, porque é um exercício que a gente faz em cada 
comunidade que a gente está contribuindo, e graças a Deus a gente 
junto com a associação de moradores avançamos bastante. 
(Entrevista realizada com Valmir dos Santos em fevereiro de 2019) 

 

   

Fizeram reuniões, investigaram o passado da comunidade, montaram o seu 

histórico, tiraram fotos e em agosto de 2005 realizaram a solicitação de 

reconhecimento em nome da Associação de Moradores de Cariacá. Em novembro 

do mesmo ano a comunidade foi reconhecida. Assim, podemos perceber que a 

busca para a certificação de Cariacá se deu como resultado da aprendizagem social 

e política promovida por Tijuaçú e, como acontece com a grande maioria das 

comunidades que demandam esse reconhecimento, como alternativa para acessar 

alguns direitos, como a titulação da terra e algumas políticas públicas. Para Valmir, 

esse movimento foi muito importante porque a comunidade passou a se olhar e 

os/as negros/as, que sempre foram discriminados pela família Muricy, passaram a 

se enxergar de forma mais positiva.  

Como a família Congo sempre foi de algum modo, embora em uns momentos 

mais que outros, estigmatizada e diminuída dentro da comunidade pela questão da 

“raça” e da descendência, ver Cariacá ser reconhecida como remanescente de 

quilombo e poder contribuir para melhorar sua realidade teve um significado 

diferenciado ou talvez mais positivo para essa família, inclusive porque, como 

aponta Valmir, houve uma mudança no valor atribuído pelos Congos a eles próprios.  
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Imagem 18: Livro de Ata da antiga Associação de Moradores de Cariacá onde consta a informação da entrega da 

certificação da Fundação Cultural Palmares por Valmir dos Santos no dia 11/12/2005. Fonte: Acervo próprio. 

 

 

 

Toda essa organização política da família Congo, decerto provocaria algumas 

transformações e conflitos no interior de Cariacá, sobretudo porque ela estava 

colocando em cena outras pessoas capazes de angariar recursos para a 

comunidade e porque de alguma forma essa movimentação começava a alterar as 

posições de poder estabelecidas ali há muito tempo. Isso pôde ser evidenciado, por 

exemplo, quando Valmir relatou a reação de desaprovação por parte da liderança da 

antiga associação, quando ele e outros/as moradores/as, principalmente da família 

Congo, decidiram tentar convencer os/as dirigentes da organização a reestruturar o 

seu estatuto a fim de que esse documento pudesse agora atender as necessidades 

de uma comunidade quilombola, pois acreditavam que a associação de moradores, 

com esse nome e um estatuto genérico, não seria capaz de pensar ações que 

valorizassem a questão negra na comunidade. 

 

 

[...] disseram pra gente: não, esse estatuto jamais será mexido pra 
dar poder aos Congo! Então a gente percebeu que boa parte das 
pessoas que estavam à frente da associação também eram pessoas 
racistas, também eram pessoas que faziam da mesma forma que a 
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família Muricy fazia. (Entrevista realizada com Valmir dos Santos em 
fevereiro de 2019) 

 

 

 

Como reação, Valmir realizou uma reunião com a família Congo e esta 

decidiu se desligar da associação de moradores. No final, chegaram à conclusão de 

que deveriam fundar uma associação quilombola que pudesse, de fato, representar 

o novo status da comunidade de Cariacá. Com três meses de articulação a 

Associação Quilombola de Cariacá e Adjacências foi fundada e a partir dali eles 

passaram a tentar encontrar uma forma de fazer com que a associação de 

moradores pudesse passar à associação quilombola o documento de certificação.  

 

 

Foi aí onde não tivemos aberturas porque a associação tinha 
presidente que era da comunidade, mas tinham pessoas que tinham 
ligações muito forte com a questão política partidária e essas 
mesmas pessoas disseram que jamais que aquela carta vinha para 
as mãos dos Congo. (Entrevista realizada com Valmir dos Santos em 
fevereiro de 2019) 

 

 

 

Nesse momento, entenderam que seria necessário entrar em contato com a 

própria Fundação Cultural Palmares. Contataram uma advogada que a havia 

ajudado Tiuaçú em outras situações e fizeram a solicitação para que o documento 

de certificação pudesse ser transferido da associação de moradores para a 

associação quilombola. A fundação aceitou o pedido e o documento foi retificado no 

Diário Oficial da União – DOU. De acordo com Valmir e outros/as entrevistados/as, 

muitas pessoas da comunidade não davam credibilidade a essa nova associação, 

no entanto, aos poucos, quando perceberam que ela estava conseguindo se 

organizar e trazer alguns benefícios para Cariacá, começaram a migrar de uma 

associação para a outra.  

É interessante, contudo, acrescentar algumas informações sobre essa antiga 

associação de moradores e apresentar outra versão sobre os fatos. De acordo com 
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Ronaldo do Nascimento, essa associação foi a segunda organização desse tipo em 

Senhor do Bonfim e foi fundada na década de 1980 pelo Sr. Genésio Bispo, Olívio 

José, Maria Nilde, entre outros. Para ele, esse fato demonstra que Cariacá, antes 

mesmo de ser reconhecida como remanescente de quilombo, mostrava-se como 

uma comunidade bastante articulada no território. 

Além da energia elétrica e da água encanada conquistadas nos anos de 

1987/1988 como resultado também da pressão e influência política dos/as 

associados/as, através dessa associação a comunidade foi atendida também com 

outros benefícios e serviços como a construção de banheiros em quase todas as 

residências, o posto telefônico onde depois funcionou também um posto dos 

correios, um trator, entre outros. 

Segundo Doraney Souza Gomes, na época em que a comunidade foi 

certificada era ela a presidente da referida associação. Atualmente estudante da 

Univasf no curso de Ciências da Natureza em Senhor do Bonfim ela freqüenta a 

comunidade desde 1997 e passou a residir ali há 15 anos após casar-se com um 

morador nascido em Cariacá. Segundo ela, após Valmir ter realizado a reunião na 

associação mostrando que Cariacá poderia ser reconhecida como Comunidade 

Remanescente de Quilombo, não foi somente ele e a família Congo que se 

empenharam na realização do levantamento das informações sobre o passado da 

comunidade e na elaboração do relatório que foi encaminhado à Fundação Cultural 

Palmares, pois ela e vários outros membros da direção da associação também 

contribuíram bastante para esse processo. 

Em relação à informação prestada por Valmir de que teria havido resistência 

das lideranças para que se alterasse o estatuto da associação de modo que ela 

pudesse atender as necessidades de uma comunidade quilombola, ela diz que não 

procede, pois as alterações foram realizadas, inclusive com autenticação em 

cartório. Sobre o conflito gerado em torno da posse da documentação de 

reconhecimento, ela confirma que realmente por algum tempo não quis entregá-la à 

nova associação, mas discorda que isso tenha ocorrido para “não dar poder aos 

Congos”, pois isso seria uma incoerência haja vista que a associação de moradores 

havia sido fundada também por membros dessa família e que, portanto, eles sempre 

compartilharam do poder naquele espaço.  
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Doraney relatou que as razões de ter se negado a fornecer o documento 

foram muitas e que nem todas deseja informar, no entanto, enfatizou que essa 

recusa se deu também em virtude daquela situação ser completamente nova para 

todos/as, que havia mais dúvidas do que respostas e que ninguém sabia ao certo o 

que representava aquele reconhecimento. Além disso, considerava injusto que a 

associação de moradores, que já havia conquistado vários benefícios para a 

comunidade, inclusive a certificação, fosse agora descartada e ficasse sem acesso a 

esse documento. Ao final, contudo, reconhece que de algum modo os 

desentendimentos foram por disputa de poder e avalia aquele período como muito 

difícil, pois se sentiu ameaçada e que em decorrência disso passou, inclusive, a 

fazer tratamento de saúde. 

Ronaldo do Nascimento, sobrinho de Maria Nilde Souza18, uma das antigas 

lideranças dessa associação, relatou o seguinte a respeito da organização dos 

moradores de Cariacá: 

 

 
Eu acompanhei, eu era pequeno, mas eu acompanhei, como era que 
acontecia a organização da comunidade desde a associação dos 
moradores. A organização dos moradores, lá nos anos 2000, era já 
muito forte. A comunidade do Cariacá ela sempre se organizou, há 
quem discorde de mim, e eu não tenho nenhum problema com isso, 
mas a comunidade do Cariacá, mesmo sendo uma comunidade 
quilombola que sofreu e que sofre ainda com a falta de alguns 
equipamentos e serviços essenciais pra vida das pessoas, a 
comunidade do Cariacá começou se organizar lá na década de 80, 
ela conseguiu ter acesso à água, ela conseguiu ter acesso à energia, 
ela conseguiu ter acesso a banheiro, que a gente até os dias de hoje 
as comunidades sofrem com o problema sanitário, então a 
comunidade do Cariacá conseguiu ter acesso a isso [...] Eu lembro 
que o Cariacá era uma das poucas comunidades de Bonfim que 
tinha o serviço de correio, tinha a questão do posto telefônico onde 
as pessoas da região iam ali pro Cariacá pra ligar para os seus 
parentes que moravam em São Paulo e tal, ia pra lá pro Cariacá, 
então Cariacá conseguiu ter acesso a esses serviços tem pouco 
tempo, mas se a gente comparar com outras comunidades que até 
hoje não tem esses serviços, a gente consegue identificar que a 
organização da associação dos moradores foi importante [...] O 
reconhecimento da comunidade em 2005 foi um momento histórico 
mas é importante a gente registrar na história que a associação de 
moradores teve uma importância significativa nesse processo de 

                                                           
18

 Maria Nilde foi Auxiliar de Serviços Gerais na escola de Cariacá, era sindicalista e filiada ao Partido 
dos Trabalhadores – PT e faleceu em 2014. 
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reconhecimento. (Entrevista realizada com Ronaldo do Nascimento 
em maio de 2019) 

 

 

 

  
Figura 19: Ronaldo Nascimento e Doraney Souza. Fonte: acervo próprio. 

 

 

 

Com a exposição desses relatos e contradições não pretendo encontrar uma 

versão mais verdadeira dos fatos ocorridos, mas evidenciar como é conflituoso esse 

processo da comunidade se autoreconhecer e ser reconhecida pelo Estado e como 

ele produz mudanças profundas na organização e nas relações da comunidade, seja 

com as populações que vivem no seu entorno, com as instituições do poder público, 

seja entre os integrantes da própria comunidade que vêem as posições sociais e de 

poder serem modificadas não somente com o surgimento de novas lideranças, 

formas de atuação política, mas também com a alteração de significados e 

importância atribuídos à origem da comunidade, às manifestações culturais do 

passado e do presente e aos grupos que fazem parte daquela coletividade. 

A experiência vivenciada por Cariacá para garantir seu reconhecimento 

também demonstra que se consideramos as Comunidades Remanescentes de 

Quilombo enquanto grupos étnicos, ou seja, grupos que para fins políticos e disputa 

por recursos mobilizam sua cultura e “origem” comum (seja ela a “raça”, o 

parentesco, a ocupação de um território, situações de exploração ou de privação, 

etc.) devemos, ao mesmo tempo, reconhecer que esses grupos também são 

constituídos por subgrupos que irão disputar as prioridades da comunidade, os 
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critérios (nem sempre tão claros) para definir quem pode assumir aquela identidade, 

os símbolos identitários e até mesmo como deve ser conduzida a construção dessa 

identidade coletiva.  

No caso de Cariacá, o conflito que ocorreu quando a família Congo propôs a 

alteração do estatuto da antiga associação e o empenho para a criação de nova 

associação com o argumento de que era necessária a constituição de uma 

organização que atendesse aos interesses de um território  quilombola e negro 

evidenciam o desejo de um dos grupos da comunidade de que os elementos 

“raciais” e da cultura negra passassem a ser valorizados e fortalecidos naquele 

espaço. 

 

 

 

2.5 A Associação Quilombola de Cariacá e adjacências, projetos e ações após 

a certificação e os desafios da participação popular 

 

 

 

Sabe-se que muitas comunidades não conseguem acessar as instituições 

públicas e suas políticas porque na maioria das vezes não possuem nenhum tipo de 

liderança ou organização capazes de perceber as necessidades coletivas do grupo e 

cobrar ou buscar soluções, sejam estas dentro do Estado ou da própria comunidade, 

pois além de problemas o grupo também pode apresentar potencialidades para 

resolução de algumas adversidades.  

Como vimos anteriormente, esse nunca foi um problema em Cariacá, pois ela 

se organiza através de associação há aproximadamente quarenta anos, no entanto, 

com o reconhecimento e a estruturação da Associação Quilombola e Adjacências de 

Cariacá a comunidade passou a ter acesso a recursos, projetos  e programas 

específicos para a população quilombola. Assim, de maneira geral, em todas as 

entrevistas realizadas durante o estudo, os/as moradores/as de Cariacá percebem a 

atuação de Valmir e a estruturação da nova associação como algo positivo para a 

comunidade.  
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Valmir e sua esposa, Anaide do Monte, nos informaram que as comunidades 

adjacentes que fazem parte da referida associação são Terreirinho, Limões, Teiú e 

Lagoa do Boi e que elas foram incluídas considerando que nelas há descendentes 

da família Congo, no entanto, quando se trata de acessar algum programa ou ação 

devido Cariacá ser reconhecida como Comunidade Remanescente de Quilombo, 

não são todos/as os/as moradores/as dessas outras comunidades que podem 

participar, mas apenas aqueles que pertencem à família Congo. 

  Com a certificação e a associação quilombola organizada, Valmir nos 

informou que muita coisa se tornou possível, pois com isso a comunidade pôde ser 

cadastrada no Ministério de Desenvolvimento Social – MDS e em diversos projetos e 

ações destinadas às comunidades rurais e ou/ Comunidades Remanescentes de 

Quilombo, inclusive, através da participação num projeto de Assistência Técnica e 

Extensão Rural, Cariacá, há aproximadamente sete anos, conseguiu o recurso para 

a construção do imóvel onde hoje funciona a associação que eles também chamam 

de Centro Cultural.  O espaço custou R$ 116 mil reais e dispõe de duas salas 

amplas, uma cozinha e uma área aberta onde são realizadas as reuniões da 

comunidade.  

Atualmente, os cargos na associação são de Presidente, Vice-presidente, 

Tesoureiro/a e vice, Secretário/a e vice. O mandato é de dois anos e participam da 

eleição todos os/as moradores/as associados/as. Ao todo são 120 sócios/as e cada 

um/a contribui mensalmente com o valor de R$ 5,00. As reuniões acontecem todo 

último domingo do mês e geralmente há uma expressiva participação dos/as 

associados/as. No entanto, sem dúvida, os desafios enfrentados para manter o 

funcionamento dessa organização são muitos e vão desde as dificuldades para 

custear as despesas do espaço físico até aquelas encontradas na hora de mobilizar 

a comunidade para participar dos encontros, eventos e cargos de liderança. 

Sem nenhum tipo de remuneração pelo trabalho realizado, são poucas as 

pessoas que parecem estar disponíveis a ocupar alguma função que exija maior 

responsabilidade frente à associação. Por esse motivo, ou talvez também por terem 

sido os/as que desde o início fomentaram a sua criação, quase sempre são os/as 

integrantes da família Congo que conduzem esse espaço. 
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E hoje pra se manter, por exemplo, uma sede de uma associação, as 
associações não têm condições porque dependem muitas vezes, 
sobrevivem da sua renda, e uma associação, por exemplo, as que 
tem 100 associados, né? Se ela durante o mês arrecada 2 reais por 
associado ela vai estar com 200 reais e muitas vezes esses duzentos 
reais não dá nem pra pagar água e nem a energia daquele espaço, 
imagina manter um vigilante num espaço como esse que é um centro 
cultural onde tem muitos equipamentos de valores e agente não 
pode deixar um espaço desse sozinho então imagina manter um 
vigilante [...] Então é muito difícil. A gente acaba muitas vezes tendo 
dificuldade pra eleger uma nova diretoria porque ninguém quer tá 
assinando pra resolver problema porque se você vai ser presidente 
não vai receber incentivo financeiro nenhum, vai ter que deixar suas 
atividades pra muitas vezes resolver problemas da comunidade e 
você como presidente vai ter que enfrentar todo um quebra cabeça 
com despesa, com dívidas que vem tudo em seu nome, as 
cobranças vem pra porta do presidente, as pessoas acabam de uma 
certa forma desistindo de assumir responsabilidades como essa, mas 
a gente tem pessoas guerreiras, mas se ele for perguntar ao pai e a 
mãe se assumo isso diz longo...hummm não vá não, não dá pra você 
não, você vai ter que sair pra trabalhar, você não tem dinheiro pra 
ajudar, você é pai de família, você é mãe de família, como é que vai 
fazer com seus filhos? Então é muito difícil. (Entrevista realizada com 
Valmir dos Santos em fevereiro de 2019) 
 
 
 

 

 
Figura 20: Associação Quilombola de Cariacá e Adjacências. Fonte: acervo próprio. 
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Figura 21: Reunião na Associação Quilombola de Cariacá e Adjacências. Fonte: acervo próprio. 

 

 

No que diz respeito às ações e projetos que a comunidade passou a ter 

acesso após a certificação e organização da associação quilombola, os/as 

moradores/as mencionam principalmente a construção de 56 casas, a instalação de 

várias cisternas de fibra e as cestas básicas periódicas que as famílias associadas 

recebem.  

 

 

Além de tudo que ele consegue trazer aqui pro povoado de Cariacá, 
o Valmir Quilombola, a cesta, tem pessoas que viaja 5 km, 10 km, 
pra vir buscar a cesta e levam na cabeça. Porque essa pessoas 
saem de tão longe? [...] porque necessita, porque precisa! [...] E o 
Valmir consegue a cesta básica pra os que são associados e muitas 
vezes ele ajuda até os que não são associados, porque eu mais meu 
marido não temos condições de pagar a associação, mas ele cansa 
de chamar meu marido pra descarregar os caminhões nas 
comunidade onde ele vai, então meu marido vai e ele dá uma cesta 
básica, ali pra mim já é uma benção que Deus mandou.  A cesta 
básica que ele arruma, muita gente agradece, vem até de 15 km 
andando de pé e vai de pé com um saco na cabeça com as 
comprinha dentro, mas ele faz de tudo pela comunidade. (Entrevista 
realizada com Lígia Cristiane de Freitas Silva em fevereiro de 2019) 
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Outros projetos também parecem ter tido mais destaque para os/as 

entrevistado/as como o de inclusão digital e o de artesanato mineral. No primeiro, 

quatro pessoas de Cariacá participaram de cursos de informática em Salvador/BA e 

ao retornarem para a comunidade montaram turmas que receberam aulas básicas 

de informática, já o segundo foi ministrado por um artesão de Campo Formoso e 

teve como objetivo ensinar os/as participantes do projeto a desenvolver habilidades 

para a confecção de artesanato com pedras. Todo o maquinário utilizado neste 

último projeto pertence à comunidade e foi obtido através da participação em edital 

específico para comunidades quilombolas. Para Valmir, no entanto, os desafios para 

a execução dos projetos são muitos: 

 

 

 

Nem sempre os projetos que a gente consegue pra comunidade ele 
funciona da forma que a gente quer porque muitos projetos depende, 
as vezes, de apoio do município, nem sempre a associação 
consegue manter um técnico na comunidade dando um curso, 
fazendo orientação e o município nem sequer, né? Tem atendido as 
demandas dessa comunidade, a gente tem feito muitas solicitações e 
a gente não tem respostas. (Entrevista realizada com Valmir dos 
Santos em fevereiro de 2019) 
 
 

 

 

Ainda a respeito dessas dificuldades na execução e desenvolvimento dos 

projetos, a Sra. Ninha e sua Sobrinha, Larissa de Oliveira19, falaram a respeito do 

projeto de artesanato mineral que chamou bastante atenção da comunidade por ser 

algo muito novo, mas que ao final não alcançou os resultados esperados devido o 

comportamento do profissional que ministrava o curso, que além de não querer 

ensiná-los/as aquilo para o qual havia sido contratado, ainda utilizava a mão de obra 

                                                           
19

 Larissa de Oliveira é estudante da Univasf do curso de Ecologia no campus de Senhor do 
Bonfim/BA. 
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dos/as participantes para o melhoramento das peças que ele produzia em seu ateliê 

particular. 

Além das ações e projetos já mencionados, a inclusão dos/as jovens 

universitários/as de Cariacá no Programa de Bolsa Permanência do MEC também é 

sempre destacado. O auxílio pago pelo Governo Federal a esses estudantes é no 

valor de R$ 900,00 e tem o objetivo de contribuir para custear as despesas com 

transporte, alimentação, moradia, material didático, entre outros. Ao todo, Cariacá 

possui 10 estudantes em Instituições Federais de Ensino Superior – IFES, todos/as 

eles/as sendo atendidos/as pelo referido programa. 

 

 

 

A Bolsa Permanência do MEC ela é de fundamental importância 
porque ela faz com que a gente continue na universidade, porque a 
gente sabe que estar na universidade é muito difícil por ser uma 
universidade federal é muito difícil, a gente tem que abdicar de 
muitas coisas, tem que abrir mão do emprego pra se dedicar a 
faculdade. A gente que mora na comunidade às vezes não tem como 
voltar pra casa, pra almoçar, fazer uma refeição, então a bolsa ela 
serve de suporte financeiro, é um suporte muito bom, e eu acho que 
seria inviável cursar essa faculdade sem esse auxílio do MEC, 
porque é ele que nos mantém lá. (Entrevista realizada em maio de 
2019 com Maria Helena Vieira Bizerra20, moradora de Cariacá e 
estudante da Univasf atendida com a Bolsa Permanência do MEC) 

É uma forma de manter as pessoas no nível superior, porque é tão 
complicado, você já não teve aquela visão quando era pequeno, 
você já não teve aquele ensino que a educação é mais importante, ai 
quando você se depara onde você tem que escolher entre o emprego 
e a educação, você vai optar pelo emprego porque a necessidade ta 
batendo a sua porta, então se o governo ele pode lhe dar essa 
garantia se ele pode e ele deve lhe dar essa oportunidade, porque 
negar, né? Eu vejo realmente como uma oportunidade da 
comunidade não ficar só ali, né? Das pessoas saírem e irem mais 
além. (Entrevista realizada em maio de 2019 com Maria de Lourdes 
Vieira Bizerra21, moradora de Cariacá e estudante da Univasf 
atendida com a Bolsa Permanência do MEC)  

Pra mim é um motivo de grande felicidade um jovem ainda ter essa 
vontade de continuar os estudos, principalmente na universidade 

                                                           
20

 Maria Helena Bizerra reside na comunidade desde muito criança, mas seus pais são de outra 
região. Atualmente tem 26 anos e é estudante da Univasf do curso de Ciências da Natureza no 
campus de Senhor do Bonfim/BA. 
21

 Maria de Lourdes Vieira Bizerra tem 22 anos, é irmã de Maria Helena Bizerra e é estudante da 
Univasf do curso de Ciências da Natureza em Senhor do Bonfim/BA. 
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porque a gente ficou muitos anos sem conseguir nada. A Bolsa 
Permanência eu nunca vi antes uma ferramenta tão importante para 
a manutenção do aluno quilombola dentro da faculdade. (Entrevista 
realizada em maio de 2019 com Jemima Félix22 dos Santos, 
moradora de Cariacá e estudante da Univasf atendida com a Bolsa 
Permanência do MEC) 

 

 

É importante destacar também que no momento dessa pesquisa a 

comunidade não estava desenvolvendo através da associação nenhuma produção 

de forma cooperativa.  No entanto, durante uma entrevista a Sra. Ninha falou sobre 

um período em que três ou quatro mulheres da comunidade se uniram e passaram a 

produzir, na cozinha da associação, doces e refeições que eram comercializadas 

aos finais de semana na comunidade e que também eram fornecidas para os 

funcionários da pedreira Pelegrini. Com o valor obtido com as vendas ajudavam, 

inclusive, a pagar as despesas de água e energia da associação. No depoimento, 

há, contudo, certo tom de frustração pelo fato da iniciativa ter durado pouco tempo. 

 

A gente fez ainda uns doce, umas balinha, coisas de forno, ai vendia, 
duas ou três mocinha, a gente saia vendendo aqui na comunidade, já 
é uma lucro pra associação, né? aí nisso alguém mais embaixo ia 
fazer também, aí a gente somo pessoas que a gente, assim, a gente 
vai fazer uma coisa, se você for fazer tombem a gente desiste e 
deixa pra você fazer, ai no final nem eu e nem você. Ai foi realmente 
o que aconteceu [...] Sei lá, em tudo, em tudo, a gente, até hoje, a 
gente tem a nossa criatividade, ai vai alguém e faz só que a gente ao 
invés de multiplicar aquela criatividade que a gente tem capacidade, 
não, a gente fica chateada fulana já fazendo eu não vou fazer mais 
não [...] 
 
A gente ficava assim com uns trocadinho ai dava pra ajudar pagar a 
água e a luz porque a associação já diz é uma associação, né? A 
associação foi feita, mas cada um de nós tem que fazer a nossa 
parte, né? Ajudar a manter a associação porque a associação não 
vai se manter só, é que nem uma casa, né? e uma casa tem que ter 
uma pessoa pra arcar com aquilo, né? e nós somos uma associação 
então os sócios tem que colaborar  pra aquela associação ir pra 
frente [...] 
 
A gente tem tudo, a gente realmente que ainda tá a mercê esperando 
por uma pessoa só, que nem um pai de família sai e deixa os filhos 

                                                           
22

 Jemima Felix é estudante da Univasf do curso de Geografia no campus de Senhor do Bonfim/BA. 
Não faz parte nem da família Muricy nem da família Congo, mas sua família reside em Cariacá há 
muitas décadas.  
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em casa e os filho fica esperando o pai trazer a comida, bem assim é 
nós, nós tamo tudo parada esperando pelo Valmir [...] 
 
Porque se dependesse só de mim, se dependesse assim de uma 
pessoa só, né? Eu tenho assim uma vontade, assim, dia de domingo, 
eu que fico pensando, às vezes pegar uma hora vaga, reunir assim 
umas mulé, pra ter aquela roda de conversa pra conversar sobre o 
que falta na comunidade, sobre assim como você ajuntar o lixo como 
reciclar um lixo né?, mas tem coisa assim que eu só fico nas ideias, 
não sei botar aquilo em prática, fico só pensando. É bom a gente ter 
uma roda de conversa, se reunir um bocado de mulé pra realmente 
fazer o que sabe fazer. Uma fazer o crochê, a que soubesse 
ensinava, uma fazer uma flor, a que soubesse ensinava, fazer tipo 
assim uma associação dentro da associação, né? Tudo isso era 
bom, né? [...] 

 
Fulando, bora ali, oxe, vou nada, vou botar um feijão no fogo, eu vou 
fazer ali uma feira, eu vou tomar um banho, eu vou buscar ali um 
negócio, aí a gente se chateia e deixa pra lá, não quer... deixa pra lá, 
a gente não vai obrigar [...] ai o tempo vai passando, vai passando, 
vai passando porque aqui não existe uma associação igual essa não, 
aqui mesmo pelo arredor não tem com essa não. Entrou prefeito, 
saiu prefeito, nunca fez o que o Valmir fez aqui dentro, buscou pra 
fazer aqui dentro. 
(Entrevista realizada com Rosângela Gomes de Oliveira (Ninha) em 
fevereiro de 2019) 

 

 

Sem dúvida, a entrevista realizada com a Sra. Ninha foi uma das mais 

importantes no decorrer desse trabalho, pois revelou algumas questões muito 

interessantes como, por exemplo, a dependência da comunidade em relação a 

Valmir na condução da associação, das ações e dos projetos e a frágil ou pouca 

organização das mulheres, pois apesar de em Cariacá a percepção sobre a 

importância de estar associado/a ser mais forte entre as moradoras, pois elas são 

90% dos membros da associação, elas parecem ter explorado pouco essa 

experiência coletiva participando quase sempre apenas das reuniões mensais. 

 De maneira geral sabe-se que todos os espaços da sociedade são 

atravessados pelas questões das desigualdades de gênero e nas Comunidades 

Remanescentes de Quilombo a realidade não é diferente. Assim, para a Sra. Ninha 

poderiam existir muitos ganhos caso dentro da associação funcionasse um grupo 

articulado de mulheres que visasse não só o desenvolvimento de atividades 



 

89 

 

econômicas, mas também debates sobre temas diversos que proporcionasse uma 

melhor aproximação e o fortalecimento de vínculos entre elas. 

Outras pessoas entrevistadas também pareceram estar preocupadas ou 

insatisfeitas com o fato da comunidade não estar gerindo o seu destino juntamente 

com Valmir como deveria o que pode fazer com que, na ausência desse líder, as 

pessoas não saibam caminhar sozinhas. Para Doraney e Maria Helena Bizerra a 

participação dos/as associados/as é muito mecânica. Basicamente participam 

apenas das reuniões e mesmo nesses encontros não são muito interativas, quase 

sempre concordando com aquilo que é apresentado pelas lideranças.  

 

 

Eu avalio a participação muito pequena.  As pessoas elas são muito 
omissas, elas não são muito de interação, elas ficam muito só 
aceitando tudo o que vem pra comunidade e elas não são muito de 
questionar, de reivindicar mais coisas ou de querer realmente saber 
o que elas têm direito, elas são muito paradas. [...] Eu acredito que 
se Valmir saísse ia ficar capengando a associação justamente por 
isso, porque as pessoas não interagem, não sabem bem como 
funciona o negócio. (Entrevista realizada com Maria Helena Bizerra 
em maio de 2019) 
 
As pessoas são mudas. Ouvem, pouco falam e só ouvem e aceitam 
tudo que ouvem [...] Entram mudos e saem calados. Aí quando 
terminam as reuniões vão pra os cantinhos falar, então a gente 
precisa crescer aqui nesse sentido.  (Entrevista realizada com 
Doraney Souza Gomes em maio de 2019) 

 

 

Para Ronaldo Nascimento a associação quilombola e o reconhecimento da 

comunidade como remanescente de quilombo é um marco histórico para Cariacá e 

que sem dúvida Valmir deve ser reconhecido por isso, no entanto, de maneira geral, 

ele acredita que a sua comunidade, assim como as demais certificadas como 

quilombolas, ainda possuem muitas dúvidas a respeito do funcionamento desse tipo 

de organização social e apresentam dificuldades na formação de lideranças. Por 

isso, acredita que seria papel das universidades, da Fundação Palmares e do poder 

público contribuir de alguma forma oferecendo e fomentando esse tipo de formação. 

É certo que cada comunidade tem uma forma de se organizar e de se 

relacionar com seus/suas líderes, portanto, não se trata aqui de dizer qual seria o 
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modelo ideal de participação e liderança, mas de problematizar as inquietações 

apresentadas por vários/as participantes da pesquisa que é: sem ter alguém para 

dizer como a comunidade deve ser ou que caminhos deve seguir, que comunidade 

será Cariacá no futuro? 

 Reconhecendo as limitações para dar conta de analisar uma questão 

complexa como esta, pois muito provavelmente não se trata de uma particularidade 

de Cariacá, seria interessante pensar em que medida essa pouca iniciativa para 

participar e cooperar com os processos e projetos importantes para o futuro da 

comunidade guarda relação com o seu passado escravista. Clovis de Moura em Os 

quilombos e a rebelião negra (1981) alerta para o seguinte:  

 

 

A nossa estrutura social ainda é entravada no seu dinamismo em 
diversos níveis pelo grau de influência que as antigas relações 
escravistas exercem no seu contexto. Relações de trabalho e 
propriedade, familiares, sexuais, artísticas, políticas e culturais estão 
impregnadas ainda de reminiscências desse passado escravista. 
Quer no nível de dominação, quer no de subordinação, esse 
relacionamento guarda profunda ligação com o estrangulamento que 
existia durante o escravismo. (1981, p.13) 

  

 

 

 Assim, é possível imaginar que as relações escravistas vividas em Cariacá e 

no Brasil ainda podem exercer bastante influencia no que diz respeito à busca dos 

sujeitos por maior autonomia e emancipação em relação às lideranças, às 

instituições, ao Estado, etc. Reverter esse processo histórico, que sempre impôs a 

submissão à população rural e negra do Brasil, é um processo difícil e lento. 

Durante a pesquisa foi percebido também que há por parte da atual liderança 

da associação e alguns/as associados/as, o desejo de que os/as estudantes 

universitários/as que residem em Cariacá e que recebem a Bolsa Permanência do 

MEC fossem mais participativos/as nas atividades da associação. Acreditam que 

os/as jovens estão tendo a possibilidade de acessar conhecimentos que para a 

maioria dos/as moradores/as de Cariacá não foi possível, assim, consideram, por 

exemplo, que se eles/as desenvolvessem na comunidade atividades 
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socioeducativas capazes de levar informações e proporcionar discussões e 

reflexões sobre temas variados seria uma forma interessante de dar um maior 

retorno à Cariacá.  

Pensando em incentivar uma maior participação desse público, foi 

estabelecido em uma reunião com todos/as os/as associados/as que para se 

inscrever nesse programa só receberiam a declaração de pertencimento étnico23 

àqueles/as que estivessem associados/as e participando ativamente das reuniões 

da associação há três meses, no mínimo. 

Na entrevista coletiva realizada com esses/as estudantes percebi que essa 

medida, provoca opiniões diferentes entre eles/as. Há os/as que acreditam que 

realmente seria importante uma participação mais ativa dos/as jovens na 

associação, há os que acham que o fato de estarem em um curso superior já é em si 

um retorno para a comunidade e há os/as que acreditam não ser necessário estar 

associado para ser reconhecido como quilombola e que essa medida é impositiva e 

incapaz de convencer de forma sincera os/as integrantes da comunidade a respeito 

da importância de estar associado/a e de participar das atividades promovidas pela 

associação. 

 

 

 

                                                           
23

 Para receber esse auxílio, os/as estudantes devem apresentar às suas instituições de ensino uma 

série de documentos, entre eles uma Declaração de Pertencimento Étnico emitida e assinada por três 
lideranças das associações de suas respectivas comunidades comprovando o seu pertencimento 
àquele grupo. Em 2018, além dessa declaração, o Ministério da Educação passou a exigir uma 
declaração que comprovasse a residência do/a estudante na comunidade. Se a declaração de 
pertencimento ético já gerava uma série de conflitos e dúvidas entre as lideranças e os membros 
dessas comunidades, essa medida os agravou, uma vez que as lideranças, sem muito 
esclarecimento por parte do MEC e com receio de serem responsabilizadas, temem a assinatura da 
declaração daqueles/as estudantes que, embora oriundos/as dessas comunidades, passam a residir 
em outros locais em virtude da necessidade de ficarem mais próximos às instituições de ensino. 
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Figura 22: Entrevista coletiva com estudantes da Univasf moradores/as de Cariaca na Associação Quilombola Fonte: 

acervo próprio. 

 

 

 

Interessante também relatar que dos/as nove estudantes da Univasf  que 

residem em Cariacá, apenas duas alunas se autodeclaram como negras. Os/as 

demais se percebem como pardos/as/mestiços/as e relataram que nunca ou quase 

nunca sofreram preconceito pelo tom da pele ou por fazerem parte de uma 

comunidade quilombola. Talvez num primeiro momento poderíamos pensar que 

essa ausência de experiências negativas a respeito dessas questões seja 

provavelmente uma das causas para esse tímido protagonismo dos/as jovens em 

Cariacá, no entanto, como vimos durante esse tópico, a pouca participação social na 

comunidade não se dá apenas especificamente nesse grupo. Há pouco interesse 

das pessoas em ocupar cargos de liderança na associação, como apontado por 

Valmir, e há uma acomodação geral dos/as moradores/as, inclusive das mulheres 

que são hoje 90% do público associado, em relação a ele, como evidenciado no 

depoimento da Sra. Ninha.   

No entanto, é preciso ter claro que a identidade de Remanescente de 

Quilombo ou a identidade “racial”, como todas as outras formas de etnicidade, são 

relacionais e contingenciais, portanto, não são mobilizadas o tempo todo, mas em 

situações específicas. Assim, ainda que boa parte das pessoas em Cariacá hoje 

reconheçam como positivas as mudanças ocorridas após a certificação da 
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comunidade e participem mensalmente das reuniões da associação isso não implica 

necessariamente na assunção dessa identidade ou num envolvimento maior em 

suas causas. De mesmo modo, ter na comunidade muitas pessoas com fenótipo 

negro e que sofram preconceito por isso não significa que elas irão aderir mais aos 

discursos ou práticas que visam alterar essa situação. Todas essas coisas não 

bastam para que um indivíduo reivindique uma identidade ou lute politicamente por 

sua afirmação e fortalecimento. 

 

 

2.6 Quem é Quilombola em Cariacá?  

 

 

 
Figura 22: Estudantes atendidos/as com ao Programa Bolsa Permanência do MEC moradores/as de Cariaca. Fonte: 

acervo próprio 

 

 

Identificar é uma operação do pensamento humano. Todo ser humano precisa 

identificar os elementos existentes no mundo. Por isso, ele está sempre 

comparando, classificando, aproximando, estabelecendo diferenças e semelhanças, 

ou seja, distinguindo o que é e o que não é. Identidade, assim, é pré-requisito para a 

vida em sociedade porque interagir pressupõe identificar-se e identificar. Portanto, 

pensar sobre identidade é pensar sobre essa capacidade humana de identificar 
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coisas, pessoas, sentimentos, etc., mas também sobre essa habilidade de pensar 

sobre si mesmo, seja individualmente ou inserido numa coletividade. 

De maneira geral, todas as pessoas com quem mantive contato nessa 

pesquisa etnográfica, seja informalmente ou por meio das entrevistas, mostraram ter 

algum conhecimento sobre aquilo que teriam sido os quilombos no passado, 

contudo, a dificuldade agora parece ser pensar aquilo que é uma Comunidade 

Remanescente de Quilombo hoje. Essa preocupação, no entanto, só passou a 

existir em Cariacá a partir do momento em que seus/suas estudantes 

universitários/as tiveram que solicitar à associação quilombola da comunidade a 

emissão da declaração de pertencimento étnico necessária para inscrição no 

Programa Bolsa Permanência do MEC. 

De acordo com o que foi observado, antes desse programa, os projetos com 

os quais a comunidade havia sido atendida beneficiavam ou toda a sua coletividade 

ou todos/as os/as associados/as, nunca tendo sido exigido para isso algum tipo de 

documentação individualizada, embora, como informou Valmir, as associações 

quilombolas costumem emitir declarações quando moradores/as buscam solicitar 

aposentadoria rural. No entanto, nesses casos, o que interessa aos órgãos 

governamentais é a comprovação da residência e o trabalho do individuo na área 

rural, a informação sobre sua identidade quilombola, apesar de importante, não é o 

que determina a concessão do benefício. 

Assim, com exceção do projeto que atendeu a comunidade com a construção 

das 56 casas, onde o critério para o cadastro era ter a documentação24 que 

comprovasse a posse do terreno onde o imóvel seria construído, a participação em 

algum projeto ou programa destinado à Cariacá estava geralmente condicionada 

apenas à realização de uma inscrição, no entanto, o surgimento da Bolsa 

Permanência do MEC alterou essa realidade e pela primeira vez a comunidade se 

viu provocada a pensar sobre sua identidade. Com isso, começaram os 

questionamentos: quem na comunidade poderia ser considerado quilombola? 

Descendentes dos Congos, Descendentes dos Muricy e de todas as outras famílias 

                                                           
24

 O projeto de construção das 56 residências foi desenvolvido pelo Governo Federal, no entanto, 
poucas famílias residentes em Cariacá foram atendidas, uma vez que na época muitas não possuíam 
a documentação do terreno onde o imóvel seria construído. Diante dessa dificuldade a Associação 
Quilombola de Cariacá e Adjacências decidiu incluir no projeto famílias de outras Comunidades 
Remanescentes de Quilombo. 
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são quilombolas? Tem que fazer parte da associação pra ser quilombola? Tem que 

ser negro pra ser quilombola?  

Como fiz questão de evidenciar no início desse capítulo, Cariacá não se 

constituiu a partir de fuga de escravos nem tão pouco de forma isolada dos brancos, 

portanto, diferente de Tijuaçú, Cariacá não foi um território livre e de soberania dos 

negros, mas de aprisionamento, imposições e subjugamentos. Todavia, se no 

passado havia uma clara separação entre negros e brancos em Cariacá, hoje ela é 

uma comunidade marcada pela miscigenação, pois apesar de todo o preconceito da 

família Muricy, vários dos seus integrantes acabaram casando com pessoas da 

família Congo ou com pessoas negras oriundas de outras regiões como é o caso da 

mãe do estudante Ronaldo Nascimento, Neide Nascimento (filha de Nelson Muricy), 

que casou com Renato Souza, descendente de uma família da região de Canudos e 

Pinhões. Além disso, não muito diferente de outras Comunidades Remanescentes 

de Quilombo, ao longo da história de Cariacá famílias de várias regiões migraram 

para a comunidade, como ocorreu com as famílias de Maria Helena Bizerra, Fredson 

Almeida25 e José Nunes Bispo26 (Congá). 

Assim, no que diz respeito à autodeclaração de cor e “raça”, das 22 pessoas27 

que foram entrevistadas e que residem em Cariacá, oito delas se declararam ou 

pardas ou mestiças ou disseram que ainda têm dúvidas sobre essa questão. 

 

 

Eu tenho a cor negra, tenho a cor indígena, pego um pouco da cor 
branca porque afinal de conta nós no Brasil “samo” uma raça 
“mixagenada”, onde tem uma pessoa que mais tem a cor branca é no 
Rio Grande do Sul porque lá são todo descendente de alemães, eu 
não vou dizer a você, e nem vou falar pra ninguém, ah eu sou negro, 
ah eu sou branco, ah eu sou indígena. Então eu sou uma pessoa de 
várias cores, eu amo a minha cor. (Entrevista realizada com José 
Nunes da Silva “Congá” em fevereiro de 2019) 
 
 
Eu sempre me declarei parda porque meu pai é negro e minha mãe é 
branca, não sei se no Brasil tem gente branca, mas enfim, 
atualmente eu tô num conflito, não sei se eu me declaro negra ou 
parda, sei que branca eu não sou, porque assim, o que define uma 

                                                           
25

 Estudante da Univasf do curso de Ciências da Natureza no campus de Senhor do Bonfim/BA. 
26

 Morador da comunidade há muitas décadas, é conhecido também por sua religiosidade. 
27

 Ao todo foram entrevistadas 26 pessoas, no entanto, quatro delas não fazem parte da comunidade, 
mas atuam de algum modo no território.   
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pessoa negra? E somente a cor da pele ou alguns outros traços? 
Porque se for principalmente a cor da pele eu estou descartada 
porque não sou característica, no entanto, quando eu me olho eu 
vejo alguns traços que não são brancos, traços de gente branca, e ai 
eu não sei como me declarar de fato, realmente eu tenho uma parte 
dos dois. O Brasil todo alias, e ai eu não sei como declarar de fato.Eu 
me declarei ultimamente negra por causa da questão da Bolsa 
Quilombola e etc., mas eu ainda estou confusa. (Entrevista realizada 
com Maria Lourdes Bizerra em maio de 2019) 

 

 

 

Após 14 anos do reconhecimento de Cariacá, a percepção de Valmir sobre o 

que seria uma Comunidade Remanescente de Quilombo é a seguinte: 

 
 
 
No passado a gente via a comunidade quilombola como o 
agrupamento de pessoas, né? todas pessoas afrodescendente, né?, 
essa era a nossa visão. Onde essas mesmas pessoas eram da 
mesma família, pessoas que defendiam a sua bandeira [...] Mas o 
quilombo contemporâneo é um quilombo que traz o direito para 
todos aqueles que nasceram na comunidade, todos aqueles que 
sobrevivem naquela comunidade, todos aqueles que são aceitos 
pela comunidade, todos aqueles que faz uma relação de amor, de 
afetividade e que traz boas relações de convivência. Então esse é o 
quilombo que luta pela terra, que luta pelas políticas pública, que luta 
por uma educação de qualidade, que luta por uma saúde de 
qualidade, que busca se organizar [...] 

 

Então agente vê o quilombo hoje como aquele quilombo aberto 
com laço de afetividade, mas um quilombo que não esquece 
suas raízes um quilombo que não deixa brecha para que 
pessoas venham de fora se aproveitar de direitos que são seus 
né? Onde muitas vezes vem com o objetivo de prejudicar a 
comunidade. Então a gente tem enfrentado muitos problemas como 
esse porque as pessoas se aproxima das comunidades, compram 
determinadas áreas de terra, constroem suas chácaras e com pouco 
tempo querem se tornar ditadores achando que tão no mesmo 
direito, achando que podem falar, achando que podem fazer e essas 
pessoas tem se decepcionado porque a comunidade no momento de 
dizer não ela diz não com razão e ela não dão direito desse tipo de 
gente que vem pra comunidade com o objetivo de tirar proveito. 
(Entrevista realizada com Valmir dos Santos em fevereiro de 2019. 
Grifo nosso) 
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É importante destacar, no entanto, que essa é a percepção da principal 

liderança de Cariacá, construída ao longo de mais de 20 anos de envolvimento e 

militância ativa na luta das Comunidades Remanescentes de Quilombo, porém, essa 

visão parece não ser compartilhada por toda a comunidade uma vez que os/as 

entrevistados/as informaram que há em Cariacá uma idéia de que os quilombolas 

“verdadeiros” são as pessoas da família Congo, como se existisse um grupo cuja 

identidade quilombola é inquestionável e outro que tem essa identidade avaliada ou 

questionada segundo alguns critérios que ainda não parecem ser tão claros nem 

para as lideranças nem para os demais membros da comunidade. 

 Assim, embora na fala Valmir enquanto uma das principais lideranças da 

associação seja possível perceber uma certa abertura às transformações que 

ocorreram no significado do termo quilombo, existe ainda uma preocupação com a 

preservação das “raízes”, ou seja, com aquilo que se imagina ter sido o quilombo 

formado pelos negros da família Congo no passado. 

De acordo com Ronaldo do Nascimento, ele foi o primeiro estudante da 

comunidade a solicitar e receber a declaração de pertencimento ético para se 

inscrever no programa do MEC, no entanto, naquela época (2014), não havia 

nenhum critério estabelecido pela comunidade e por isso, mesmo sendo um 

descendente da família Muricy, relatou não ter tido nenhuma dificuldade para 

obtenção do documento. Depois dele, outros/as estudantes solicitaram a mesma 

declaração, todavia, alguns/mas deles/as, como Doraney, Maria de Lourdes, Maria 

Helena e Fredson Almeida, disseram ter recebido a declaração após alguns 

conflitos.  

Para esses/as estudantes não estão muito claras as razões que fizeram 

algumas lideranças se sentirem desconfortáveis em emitir a documentação para 

determinados/as alunos/as. Não sabem se é devido à cor da pele, do não 

pertencimento à família Congo, se são questões pessoais e políticas ou se é apenas 

o fato de querer condicionar a entrega da documentação à inscrição do/a morador/a 

solicitante na associação quilombola. 
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A partir desse programa, quando a gente descobriu que tinha direito 
a receber essa bolsa, a gente solicitou aos lideres da associação 
quilombola essa documentação que provava que a gente pertencia a 
essa comunidade. A partir daí eu acho que eles ficaram com um 
certo receio por parte deles em querer dar essa documentação pra 
gente porque eles achavam que  a gente, ou eles não sabiam por 
falta de conhecimento, que  a gente não pertencia a essa 
comunidade, eu não sei se por a gente ter um pouquinho a pele mais 
clara, ou por nossos ancestrais não serem de lá, serem de outras 
comunidades, mas mesmo assim a gente nasceu lá,  eles ficaram 
nessa dúvida, se a gente pertencia à comunidade ou não, então isso 
foi uma questão bastante debatida que gerou até um certo conflito 
porque eles não queriam dar essa documentação pra gente, eles 
achavam que  a gente não era merecedor, que  a gente não era 
pertencente à comunidade. (Entrevista realizada com Maria Helena 
Bizerra em maio de 2019) 

Eu acho que [..] existe um pouco de rivalidade na comunidade, e pelo 
fato de eu não estar hoje morando na comunidade, até por conta da 
faculdade também, eu acho que isso contou um pouco o fato de eu 
não estar morando hoje lá, o fato de eu pertencer, mas não estar 
morando lá hoje, eu acho que dificultou um pouco essa questão. {..} 
as pessoas também associam muito o ser quilombola com a cor da 
pele aí por conta de eu ter a pele mais clara eu acho que eles 
entendem como que você não faz parte, como que você não tem 
direito a receber. (Entrevista realizada com Kenya Tayná Meireles 
Almeida em maio de 2019) 

Eu fui uma das que fui atrás e eu não poderia receber porque eu não 
fazia parte da associação que pra eu receber esse documento de 
que eu fazia parte da comunidade quilombola eu tinha que ser 
associada, então a partir desse momento eu descobri que os únicos 
quilombolas são aqueles que fazem parte da associação. Muita 
gente ainda na comunidade não sabe ainda o que e ser quilombola, 
e como uma comunidade quilombola que tem uma associação, que 
preza pelos direitos do quilombola eu acho que isso deveria ser mais 
explícito. (Entrevista realizada com Doraney em maio de 2019) 

 

 

Após o surgimento desse programa, tendo em vista que se trata de um auxílio 

financeiro mensal com um valor relativamente alto, Valmir informou que várias 

pessoas, incluindo políticos, passaram a intimidar ou tentar corromper as lideranças 

dessas comunidades em busca da obtenção da declaração. Houve casos até 

mesmo de pessoas que compraram pequenos terrenos nesses territórios, inclusive 

em Cariacá, para tentar conseguir a documentação. Assim, para ele, condicionar o 

recebimento da declaração à associação do/a morador/a foi uma forma não somente 

de incentivar a participação dos/as beneficiários, mas também de tentar reduzir 
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oportunismos e proteger as lideranças. Para Anaide, sua esposa, a Bolsa 

Permanência do MEC trouxe tantas preocupações que mesmo sabendo da sua 

importância para os/as estudantes de Cariacá, por vezes ela deseja o fim do 

programa. 

Alguns/mas estudantes entrevistados/as relataram que só tiveram 

conhecimento sobre esse critério de estar associado/a quando precisaram solicitar a 

documentação e que, inclusive, se viram diante da possibilidade de não poder 

participar do programa uma vez que o período de inscrições acontece apenas uma 

vez ao ano e fica disponível somente por um mês. Em virtude disso, em 2018, 

chegaram a questionar a validade desse posicionamento da associação quilombola 

de Cariacá junto à equipe do Serviço Social da Univasf28, pois ele poderia deixá-

los/as de fora do processo seletivo.  

Para esses/as alunos/as, relacionar ou condicionar a identidade quilombola 

dos/as moradores/as e sua participação nos programas destinados à Cariacá à 

inscrição na associação, não necessariamente fomenta uma participação política 

realmente interessada e ainda pode excluir aquelas pessoas que não se associam 

por não terem condições de pagar a mensalidade ou ainda aquelas que têm algum 

tipo de conflito com as lideranças, como foi o caso da estudante Doraney que 

informou ter se associado apenas por ser essa a condição para conseguir receber o 

auxílio financeiro do MEC. 

Para Valmir, toda essa situação é muito nova e ainda hoje há muitas dúvidas 

entre as lideranças de como proceder em alguns casos. Além disso, ele também 

reconhece que, embora ao longo do tempo tenham ocorrido profundas mudanças na 

relação entre as famílias Muricy e Congo, de algum modo, a comunidade parece 

estar ainda marcada por vestígios do conflito entre essas duas famílias e daqueles 

que ocorreram no momento de certificação de Cariacá. Assim, enquanto membro 

oriundo de outra comunidade, portanto que esteve na maior parte do tempo distante 

desses desentendimentos, ele relatou que por várias vezes teve que intervir na 

posição de algumas lideranças, sobretudo as da família Congo, quando se tratava 

                                                           
28

 Na ocasião a equipe do Serviço Social deixou claro que a universidade não poderia interferir nos critérios 
estabelecidos pelas comunidades para definir quem poderia ou não se inscrever no programa. Após alguns dias 
de negociação entre os/as estudantes e os/as líderes da associação quilombola de Cariacá, estes/as decidiram 
permitir que os/as alunos/as se inscrevessem mesmo não estando associados/as há três meses como havia 
sido estabelecido pelos/as associados/as. 
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da concessão das declarações de pertencimento étnico, pois elas pareciam querer 

agir movidas por ressentimentos do passado. 

É interessante falar aqui que todo processo de construção de uma identidade, 

incluindo a identidade quilombola, marca uma relação de interdependência com a 

diferença. A identidade é o que eu sou. A diferença é aquilo que o outro é. No 

entanto, nem a identidade nem a diferença são elementos da natureza, elas são, na 

verdade, produzidas pelos homens através da linguagem. Como resultado, a 

identidade e a diferença não são produções equilibradas nem tão pouco apenas 

definições. Elas são também imposições e estão envolvidas em relações de poder e 

são disputadas por grupos que estão posicionados dentro da sociedade ou de um 

grupo de forma desigual. Assim,  

 

 

 

Na disputa pela identidade esta envolvida uma disputa mais ampla 
por outros recursos simbólicos e materiais da sociedade. A afirmação 
da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo dos 
diferentes grupos sociais assimetricamente situados, de garantir o 
acesso privilegiado aos bens sociais. A identidade e a diferença 
estão, pois, em estreita conexão com relações de poder. O poder de 
definir a identidade e de marcar a diferença não pode ser separado 
das relações mais amplas de poder. A identidade e a diferença não 
são nunca inocentes. (SILVA, 2014, p.81) 

 

 

Identificar ou diferenciar é, portanto, sempre estabelecer quem pertence e 

quem não pertence, quem está incluído e quem está fora. Significa estabelecer 

fronteiras físicas ou imaginárias que possam separar “eles” do “nós”. Essa 

separação irá sempre indicar as posições sociais e de poder nas quais estão 

situados os sujeitos. Isto é, identificar e diferenciar é classificar e classificar é 

estabelecer hierarquias. Quem tem o poder de classificar, tem o privilégio de 

estabelecer quais grupos tem maior ou menor valor.  

Fazendo referência ao filósofo francês Jacques Derrida, Tomaz Tadeu da 

Silva diz que as identidades e as diferenças são sempre estabelecidas em torno de 

binarismos. Ou seja, branco/negro, feminino/masculino, homossexual/heterossexual. 
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Nessas posições binárias, um lado recebe sempre um valor mais positivo que o 

outro.  A partir disso, a tendência é que se tome uma identidade como a norma e as 

demais sejam vistas sempre com uma desconfiança ou com uma carga negativa. 

Assim, com freqüência, as construções identitárias estão envolvidas em 

reivindicações essencialistas tentando estabelecer quem pertence e quem não 

pertence a um determinado grupo baseando-se muitas vezes na natureza, no corpo, 

nas relações de parentesco, num passado ou numa história como se estes fossem 

estáticos e representassem uma verdade indiscutível.  

 Todavia, essa identidade estabelecida como padrão é sempre perturbada 

pela diferença, pelo outro, pela identidade “negativa” ou questionável, pois a 

inclinação da identidade, assim como ocorre com a linguagem, é pela fixação, 

porém, se é verdade que nos processos de produção da identidade há os 

movimentos que tentam fixá-la, há também aqueles que tentam desestabilizá-la. 

Esses movimentos não são simplesmente teóricos, mas movimentos reais de 

pessoas com identidades nacionais, raciais, étnicas, de gênero, etc., diversas que 

ao se misturarem arrasam completamente com a suposta “pureza” das identidades. 

Na verdade, como nos falava Lévi-Strauss em 1950, “a humanidade está 

constantemente em luta com dois processos contraditórios, para instaurar a 

unificação, enquanto que o outro visa manter ou restabelecer a diversificação”. 

(p.23) 

 Essa problemática certamente está presente em Cariacá, pois sendo 

composta por grupos familiares de origens distintas e hoje sendo visivelmente 

mestiça, nenhuma identidade parece mais original, embora cada uma guarde um 

pouco dos seus traços. Nesse sentido, decidir quais os critérios que faz alguém ter 

legitimidade para reivindicar a identidade quilombola na comunidade, assim como se 

o que se levará em consideração serão as questões do passado ou àquelas mais 

relativas ao presente e ao futuro, não é uma tarefa fácil. 

 Como fiz questão de enfatizar, as razões para as dúvidas ou desconfortos por 

parte das lideranças de Cariacá na hora de emitir a declaração de pertencimento 

étnico a alguns/mas estudantes parecem ser muitas, desde questões que envolvem 

conflitos pessoais e políticos até a questão da cor da pele. No entanto, dentro das 

intuições governamentais que atuam com a operacionalização de direitos para a 
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população quilombola – incluindo o Serviço Social da Univasf – a razão principal 

para o questionamento dessa identidade é, com efeito, a cor da pele. Na verdade, 

como talvez para Cariacá e outras Comunidades Remanescentes de Quilombo, 

quando se trata de políticas de ações afirmativas, um dos seus principais problemas 

são os “pardos”. 

 Para Campos (2013), “o lugar e a função do mestiço na formação social do 

Brasil sempre foi objeto de disputa entre os estudiosos” (p.81), no entanto, 

atualmente, os “pardos” também se constituem num grande dilema político no Brasil, 

pois se a partir da década de 1980 o movimento negro, bastante influenciado pelos 

resultados inéditos dos estudos dos sociólogos Hasembalg e Silva29, passaram a 

defender que a categoria nominada de “não branca” passasse a ser vista e chamada 

de “negros”, quando esse grupo passou a poder acessar algumas políticas públicas 

de ações afirmativas, essa identidade se tornou questionável e vista, inclusive por 

alguns/mas militantes negros/as, como “afroconveniência”. 

 Em Cariacá, como vimos, a situação é semelhante, pois para fazer parte da 

associação quilombola – talvez como forma de agregar mais sócios/as e força 

política – bastava ser oriundo/a da comunidade, ou seja, a identidade das pessoas 

que desejavam participar da associação nunca foi questionada, no entanto, quando 

alguns/mas associados/as e/ou moradores/as passaram a ter a possibilidade de 

receber um auxílio financeiro mensal, cujo valor absoluto é baixo, mas numa 

comunidade essencialmente “pobre” se torna relevante, suas identidades ou as 

razões da sua autoidentificação como quilombola passaram a ser vistas com 

desconfiança e até mesmo como oportunismo. 

                                                           
29

 No final da década de 1970 os sociólogos Carlos Hasembalg e Nelson do Vale Silva foram 

pioneiros ao utilizar os dados estatísticos do IBGE para medir as desigualdades de classe entre os 
grupos de cor e o acesso às oportunidades entre eles.  
Esses estudos concluíram que a mobilidade entre as pessoas autodeclaradas brancas era superior 
às “não brancas”. Comparando pessoas que possuíam a mesma origem socioeconômica, a 
probabilidade de ascensão social para os brancos era o dobro se comparada aos “não brancos”.  
As pessoas “não brancas” estudadas por Hasembalg e Silva eram em sua maioria indivíduos que se 
percebiam como “pardas” e não como “pretas”. No entanto, de acordo com os autores, esses 
“pardos” possuíam condições socioeconômicas similares a dos que se declaravam negros e inferior 
àqueles que de declaravam como brancos. Ou seja, esses estudos serviram para evidenciar os 
obstáculos para a ascensão social das pessoas pretas e pardas. 
Além dessas conclusões terem sido inéditas na época, Hasembalg e Silva, pela primeira vez,  uniram 
em um só grupo os “pardos” e “pretos” e chamaram esse aglomerado de “não brancos”. Embora os 
autores não explicitem com clareza as razões dessa junção, ela se justificaria diante da pequena 
parcela de pessoas que se autodeclaram “pretas” nas pesquisas do IBGE. 
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 Assim, o fato é que o dilema da identidade tem sido, sem dúvida, uma das 

questões centrais no debate sobre as Comunidades Remanescentes de Quilombo, 

pois não existe uma fórmula pronta ou uma experiência que possa ser aplicada de 

maneira universal em todas elas para resolver essa difícil questão. Por certo, são os 

sujeitos que fazem parte desses agrupamentos que terão que encontrar 

coletivamente suas próprias soluções estabelecendo sempre os critérios e os 

caminhos que avaliam mais adequados às suas realidades.  

 Em Cariacá, apesar da comunidade estar certificada há 14 anos, definir quem 

é ou não quilombola é um problema recente e talvez por isso ainda existam mais 

dúvidas do que respostas. De toda forma, atualmente, a Associação Quilombola de 

Cariacá e Adjacências só emite qualquer declaração de pertencimento étnico depois 

que a maioria dos/as associados/as votam a favor durante a realização de uma 

reunião. Ser sócio/a, sem dúvida, passou a ser um critério, mas ele não é o único. 

Questões como o nascimento, o tempo de moradia na comunidade assim como a 

aceitação do indivíduo e sua família pelos demais membros do grupo parece 

também estarem sendo levadas em consideração.  A cor ou a “raça”, segundos/as 

entrevistados/as, não se constituem oficialmente num critério, no entanto, a 

associação da identidade quilombola a esses estereótipos persiste na comunidade 
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CAPÍTULO 3 

GRUPOS ÉTNICOS E ETNICIDADE NO DEBATE SOBRE AS COMUNIDADES 

REMANESCENTES DE QUILOMBO  

 

 

Como vimos, ao longo do tempo as noções de grupo étnico e etnicidade 

foram sendo introduzidas, em boa medida pelos antropólogos, no debate sobre as 

Comunidades Remanescentes de Quilombo. É certo que as disputas em torno do 

conceito de quilombo e de remanescentes continua, no entanto, acredito que elas 

não são necessariamente dicotômicas, sobretudo porque a corrente teórica que 

percebe essas comunidades como grupos étnicos e sob a perspectiva da etnicidade 

não nega os elementos da raça, da cor da pele e da descendência, apenas não os 

torna centrais ou determinantes para assunção da identidade quilombola por um 

sujeito ou uma coletividade. 

Nesse sentido, essa parte do trabalho é resultado da minha primeira 

aproximação mais dedicada com essas temáticas – a meu ver extremamente 

complexas – e representa em muito o meu esforço para apreender teoricamente 

essas categorias-chaves, a fim de apresentá-las à Cariacá como forma de oferecer 

mais subsídios para sua discussão sobre quem é ou não quilombola, pois se é 

verdade que esses conceitos são parada obrigatória para aqueles/as que desejam 

pensar de forma ampliada a identidade quilombola no Brasil, eles ainda são bastante 

desconhecidos das próprias comunidades que buscam explicar.  

Além disso, considerando que no Brasil tem sido principalmente a sociologia e 

a antropologia as áreas de conhecimento que se dedicam mais profundamente aos 

estudos da “raça”, etnia e etnicidade, avalio que as produções acadêmicas do 

Serviço Social que tratam da identidade quilombola têm utilizado esses conceitos de 

maneira superficial, sem conseguir contribuir substancialmente para esclarecer o 

que são os grupos étnicos e a etnicidade. Assim, esse capítulo reflete também o 

meu desejo de apresentar essa discussão conceitual a outros/as profissionais do 

Serviço Social que atuam com as Comunidades Remanescentes de Quilombo, mas 

que ainda se vêem bastante deslocados/as nesse campo de estudo. 
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3.1 Algumas considerações sobre o uso dos termos Raça e Etnia (grupo 

étnico) ao longo do tempo 

 

 

 

Para tratar sobre grupos étnicos e etnicidade acredito que seja importante 

começar por falar sobre a conexão e relação antiga que os termos raça e etnia 

(grupo étnico) possuem, pois embora existam algumas diferenças importantes entre 

eles, também parece haver algo em comum que é a noção de descendência ou 

ancestralidade. 

No dicionário Aurélio, Raça e Etnia (Grupo Étnico) significam 

respectivamente:  

   

 
 

Categorização que pretende classificar os seres humanos, pautando-
se em caracteres físicos e hereditários; Grupo de indivíduos cujos 
caracteres biológicos são constantes e passam de uma geração para 
outra: raça branca, raça negra etc; Sucessão de ascendentes e 
descendentes de uma família, um povo; geração, descendência, 
linhagem: raça de Davi. 
 
Coletividade que se diferencia por suas especificidades (cultura, 
religião, língua, modos de agir etc.), e que possui a mesma origem e 
história; grupo étnico: etnia cigana. 

 

 

 

Em Fenton (2003) é possível perceber diferenças interessantes entre os dois 

termos. Embora de alguma forma ambos se refiram a comunidades de 

descendência e cultura, enquanto raça traz a ideia de grupos humanos concebidos 

de forma abstrata tendo como marcador da diferença e da desigualdade as 

características físicas, etnia ou o grupo étnico é um subconjunto dentro de um 

Estado-nação onde o marcador da diferença é geralmente a cultura e não a 

aparência física. Contudo, é preciso um exame mais de perto para compreender a 

origem, as mudanças no uso e as relações ambíguas e complexas (ainda talvez não 

resolvidas) que esses termos vão estabelecendo ao longo do tempo.  
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Etnia tem sua origem relacionada a uma palavra do grego clássico ethnos que 

significava povo com mesmos costumes. Sua forma adjetivada ethnikos significava 

principalmente: nacional e estrangeiro. Esse termo foi introduzido na língua inglesa 

como ethnic e foi citado pela primeira vez numa obra escrita em 1473 passando 

regularmente a significar pagão e estrangeiro. Durante o século XIX o termo perdeu 

o sentido de pagão e o Oxford Dictionary apresentou outros significados pare ele 

como: pertencente a uma raça, caráter racial ou cultural comum, passando mais 

tarde a utilizar o termo étnico junto com a palavra grupo para representar algo 

minoritário, que difere da maioria. (FANTON, 2003) 

Por sua vez, a palavra raça é vista como derivada do Francês Race e suas 

primeiras utilizações datam do século XVI com o sentido de denominação de 

pessoas que vinham de uma mesma família e possuíam os mesmos ancestrais, ou 

até mesmo nação ou tribo. No entanto, no final do século XVIII e início do século XIX 

raça passa a ser o termo essencial utilizado pela ciência para classificar os seres 

humanos a partir das suas características físicas e com base nelas estabelecer 

hierarquias em relação às capacidades intelectuais, morais e culturais de cada 

grupo. (FANTON, 2003) 

Como se sabe, esse pensamento e ciência de classificação racial serviu como 

orientação para o desencadeamento de vários tipos de genocídio em diversas parte 

do mundo, um dos mais conhecidos foi o que ocorreu na Alemanha sob o regime 

Nazista no inicio dos anos de 1930, ainda que nessa época já tivessem começado 

as críticas e os ataques acadêmicos à ciência que acreditava ser possível classificar 

as capacidades dos indivíduos de acordo com as diferenças físicas. 

Alguns marcos foram importantes para a destituição das idéias de raça como, 

por exemplo, os argumentos de Durkheim de que as raças não eram uma categoria 

sociologicamente importante e que não podiam servir de explicação para as 

diferenças sociais, as críticas feitas pelos antropólogos sociais como Franz Boas ao 

determinismo racial que classificava as capacidades dos indivíduos a partir da sua 

raça, o ataque do biólogo Huxley e do antropólogo Haddon ao uso do termo, assim 

como as contribuições do antropólogo francês Claude Levi-Strauss que após a 

Segunda Guerra Mundial, em 1959, recebe da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura - UNESCO uma proposta para produzir um 
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texto cujo tema era: a contribuição das raças para a Civilização Mundial – haja vista 

os horrores provocados pela segunda guerra em virtude da crença na superioridade 

de algumas raças.  

O livro de Levi-Srauss é um marco para a discussão sobre raça na 

antropologia e apesar de ter sido escrito há 60 anos essa obra ainda apresenta 

questões bem atuais. Embora reconhecendo as boas intenções da UNESCO na 

proposição desse tema, Levi-Strauss não deixa de evidenciar o racismo que há no 

próprio título sugerido, pois a contribuição cultural dos distintos povos para a 

civilização não se dá pelas aptidões relacionadas às diferenças fisiológicas entre 

brancos, negros e amarelos, mas sim pelas circunstâncias geográficas, históricas e 

sociológicas vivenciadas por eles, portanto, existiriam muito mais culturas humanas 

do que raças humanas. Nesse texto, Levi-Strauss faz duras críticas a falsa idéia de 

evolucionismo social e cultural, consequentemente a uma determinada idéia de 

progresso, que parece tratar os vários estados em que se encontram as sociedades, 

sejam as do presente ou as antigas, como se fossem etapas de um único tipo de 

desenvolvimento, o das sociedades ocidentais. Assim, atenta para o fato de que a 

nossa percepção sobre as diversidades culturais tende a ser sempre resultado de 

uma perspectiva etnocêntrica que acaba avaliando como melhor ou mais evoluída 

as sociedades que são mais semelhantes às nossas e como atrasadas, “bárbaras” e 

estacionárias àquelas sociedades mais diferentes ou distantes (geográfica ou 

temporalmente) da nossa. 

Mas voltando às criticas de Huxley e Haddon ao uso do termo raça, é 

interessante destacar que elas foram publicadas num ensaio em meio à década de 

1930 e foram especialmente importantes para desconstruir cientificamente o 

conceito de raça e para a introdução das ideias de grupo étnico, pois era assim que 

eles sugeriam que deveriam ser chamados os diferentes grupos populacionais com 

diferenças físicas, geográficas e de ambiente social. No entanto, foi somente com os 

antropólogos sociais, como Franz Boas, e sociólogos como Robert Park, que se 

passou a pensar as distinções entre os grupos não pelas diferenças físicas, mas 

pela cultura e posição social.  

Boas e Park deram novos significados para as ideias de raça substituindo-as 

por a ideia de grupos étnicos, todavia, por muito tempo os dois termos foram usados 
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alternadamente. Para Arruti (1997) após um bom tempo de indistinção conceitual a 

produção acadêmica depois da década de 1930 foi sendo progressivamente dividida 

da seguinte forma: os trabalhos que se dedicavam a estudar os descendentes 

africanos os designavam como negros e os relacionavam à ideia de “raça” e aqueles 

que se voltavam para o estudo das populações com ascendência americana os 

designavam de índios e ligava-os à noção de etnia e grupo étnico. 

Para falar sobre grupos étnicos é necessário também tratar das contribuições 

de Max Weber feitas através dos seus estudos ainda no início do século XX, bem 

antes de Franz e Boas, que estranhamente só passaram a ser recuperadas 

recentemente pelos estudiosos interessados no tema, pois Weber sempre foi mais 

conhecido pelas suas análises a respeito do capitalismo. 

 Atualmente uma passagem do seu livro Economia e Sociedade, publicado 

por sua esposa dois anos depois da sua morte, é citada com frequência. Nele, 

Weber caracteriza os grupos étnicos como 

 

 

[...] grupos que alimentam uma crença subjetiva em uma comunidade 
de origem fundada nas semelhanças de aparência externa ou dos 
costumes, ou nos dois, ou nas lembranças de colonização ou da 
migração de modo que esta crença torna-se importante para a 
propagação da comunalização, pouco importante que uma 
comunidade de sangue exista ou não objetivamente (WEBER, [1921] 
1971, p. 416, apud POUTIGNAT; FERNAT, 2011, p. 37) 

 

 

 

Existem alguns argumentos importantes no pensamento de Weber que 

certamente irão influenciar o conceito de etnicidade desenvolvido décadas depois. O 

primeiro deles é que nos grupos étnicos existe uma convicção e uma crença em 

uma origem comum, o segundo é a ideia de que a percepção das diferenças físicas 

e culturais é o que influencia o surgimento de identidades étnicas e “raciais” e o 

terceiro é o entendimento de que os grupos étnicos são em grande parte 

constituídos com base na ação política. Sobre esse último aspecto Weber acredita 

que esses grupos podem existir antes da sua organização política, contudo, também 
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defende que existem grupos políticos que ao se organizarem introduzem um caráter 

étnico, pois toda história “mostra a facilidade com que a ação política pode dar 

origem à convicção na relação de sangue, a menos que importantes diferenças de 

tipo antropológico o impeçam.” (Weber em HUGLEY, 1998, apud Fanton, 2003, p. 

82) 

Outra referência quando se fala de grupos étnicos é a obra de Fredrik Barth 

intitulada Ethnic groups and baundaries (Grupos étnicos e suas fronteiras) publicado 

em 1969. Esse texto, que introduzia vários ensaios produzidos como resultado da 

conferência de Bergen em 1967, apesar de curto, é até hoje um dos grandes 

clássicos porque nele os grupos étnicos foram separados da noção de cultura.  

Não é que a cultura deixou de ser importante, ou que não fosse realmente 

possível encontrar padrões de diferenças culturais entre os grupos, mas para ele o 

que importava na definição de grupos étnicos era a manutenção das fronteiras que 

os distinguiam, pois embora os padrões culturais que diferenciavam um grupo do 

outro se alterassem, podendo, inclusive, um grupo assimilar alguns comportamentos 

culturais do outro, eles continuavam em contraste, portanto, esse argumento rompia 

com a ideia tradicional da sociologia e da antropologia de que os grupos étnicos 

eram necessariamente marcados e definidos pelas diferenças culturais. 

Outro ponto do texto do antropólogo norueguês que também irá influenciar os 

trabalhos posteriormente desenvolvidos sobre o assunto é a ênfase na identidade 

étnica a partir da característica da autoatribuição ou da atribuição pelos outros a 

uma determinada categoria étnica. Para ele 

 

 

Uma atribuição categórica é uma atribuição étnica quando classifica 
uma pessoa em termos de sua identidade básica mais geral, 
presumivelmente determinada por sua origem e seu meio ambiente. 
Na medida em que os atores usam identidades étnicas para 
categorizar a si mesmos e outros, com objetivos de interação, eles 
formam grupos étnicos neste sentido organizacional. (BARTH, 1969, 
p. 194) 
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Assim, como os grupos éticos não vivem isolados nem necessariamente são 

baseados na ocupação de um território exclusivo, o que se tornou fundamental 

saber é quais são os critérios que eles estabelecem para determinar quem pertence 

e quem não pertence a eles, ou seja, o importante seria compreender quais são as 

fronteiras criadas que fazem com que as distinções permaneçam apesar do fluxo de 

pessoas que os atravessam. As reflexões de Barth mostram, portanto, que se os 

grupos étnicos escolhem suas fronteiras eles não são um dado da natureza, eles 

são construídos voluntariamente. 

Dessa forma, se tomarmos como referência os argumentos de Weber e Barth 

de que os grupos étnicos se constituem, sobretudo quando indivíduos se agrupam 

com vista a ações políticas baseando-se numa origem comum, seja ela a “raça”, o 

parentesco, a ocupação de um território ou situações diversas vivenciadas de 

maneira coletiva, podemos perceber a razão desse conceito ter sido utilizado para 

compreender as Comunidades Remanescentes de Quilombo como sendo 

agrupamentos que ou já existiam e se organizavam politicamente antes do artigo 68 

ou que passaram a fazê-lo em decorrência dele. Ou seja, ao serem vistas como 

grupos étnicos, o que passou a ser sociologicamente relevante nas Comunidades 

Remanescentes de Quilombo foi o seu movimento para constituição de uma unidade 

política estabelecendo para isso fronteiras (diferenças) que determinam quem 

pertence e quem não pertence àquela coletividade. 

No caso de Cariacá, por exemplo, trata-se de uma comunidade que existe há 

mais de 150 anos e que há muito tempo se organiza politicamente. No entanto, 

enquanto da década de 80, por meio da antiga associação de moradores, as 

situações comuns aos/às seus/suas integrantes mobilizadas para dar sentido à sua 

luta eram a ruralidade, a pobreza, a precarização no acesso dos serviços, etc., a 

partir de 2004, a comunidade passou a se organizar também com base em outros 

elementos como a questão “racial” e o passado de escravidão ao qual seus 

ancestrais negros estiveram submetidos.  
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3.2 A persistente confusão entre os termos raça e etnia 

 

 

 

A partir do que já foi exposto até aqui é possível perceber que os significados 

dos termos raça, etnia (grupo étnico), foram sendo modificados ao longo do tempo e 

dos contextos sociais, contudo, os termos etnia e grupo étnico de algum modo 

também foram sendo utilizados para substituir o termo raça, no entanto, até hoje, 

inúmeras são as confusões e disputas que persistem em torno deles porque embora 

as produções acadêmicas se esforcem para defini-las de maneira separada, de 

modo que possa ficar claro a ruptura entre uma concepção e outra, essas tentativas 

de estabelecer definições criteriosas entre raça, etnia (grupo étnico) simplesmente 

desaparecem no cotidiano popular. 

Além disso, apesar do posicionamento da ciência há mais de um século 

contra o uso da palavra e da ideia de “raça” para classificação de humanos, as 

sociedades continuam a se comportar como se raças humanas existissem 

produzindo comportamentos racistas. Assim, o termo raça continua ainda muito forte 

nos discursos populares e políticos inclusive nas políticas públicas de alguns países 

como os Estados Unidos onde muitos autores até argumentam que os sociólogos 

deveriam voltar a usar uma terminologia da raça (Fenton 2005). 

Dessa forma, parece que o racismo e as desigualdades sociais relacionadas 

em muito aos fenótipos ainda justificam o uso do termo. Raça é, portanto, uma 

categoria tão complexa e poderosa que talvez a sua força esteja justamente “na sua 

popularidade, que caminha de mãos dadas com sua indeterminação – seu caráter 

conceitualmente vago e sua má utilização, amiúde, mortífera ao longo da história” 

(Sansone, 2005, p.16). 

Como se sabe, no entanto, na sociologia o uso do termo “raça” não se refere 

mais a classificação de humanos com base nas diferenças físicas (por isso o termo 

entre aspas), mas sim à forma como a percepção das diferenças físicas influenciam 

na hierarquia dos grupos e nas relações sociais. Isto é, o objeto de estudo não é a 

“raça”, mas as relações “raciais” estabelecidas a partir do que no cotidiano se 

imagina que sejam as “raças”. 
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Há algumas criticas em relação a esse uso que a sociologia tem feito da 

“raça” enquanto uma construção apenas cultural, pois segundo Poutignat e Fenart 

(2011) esse tipo de análise acaba permitindo com que as diferenças fenotípicas 

sejam percebidas como naturais e não como resultado de construções sociais como 

elas de fato são, pois não foram todas as variações fenotípicas que foram 

racializadas, mas sim aquelas encontradas na África, na Ásia, no Oriente Médio e na 

Austrália no decorrer da expansão colonial. “Não considerar isso é “aceitar como 

evidente que os atributos fenotípicos designados como raciais constituem-se 

naturalmente, bons indicadores para a categorização social [...]” (Poutignat e Fenart, 

2011, p. 42). 

O fato é que com toda a carga negativa presente no termo “raça” os termos 

etnia e étnico foram sendo usados ora contestando-o, ora parcialmente combinando 

e parcialmente substituindo-o.Tradicionalmente na sociologia dos países 

anglosaxônicos, por exemplo, costuma-se aceitar o termo raça por ele ter um apelo 

emocional mais forte do que o termo étnico. Já nas ciências sociais francesas o 

termo etnia é utilizado como forma de se evitar um mal-estar com o uso da palavra 

“raça” por sua forte conotação à diferenciação em termos biológicos.   

Sansone (2005), contudo, propõe que talvez a melhor forma de responder a 

persistência do termo raça não seja nem o aceitando acriticamente nem o evitando, 

mas sim o resignificando e insistindo cada vez mais em falar em processos de 

“racialização”. 

 

 

O termo “racialização” indica que “raça” é uma das muitas maneiras 
de expressar e viver a etnicidade – uma maneira que coloca ênfase 
no fenótipo. Indica também que, historicamente, “raça” e etnia têm 
sido comumente intercambiáveis. Em outras palavras, os grupos têm 
sido racializados, etnicizados e novamente racializados, num 
processo que sempre funciona através de uma combinação de forças 
dentro e fora de determinado grupo étnico. (p.16) 

 

 

 

A respeito dessa confusão persistente entre o uso do termo “raça” “etnia” e 

seus derivados, Arruti (1997) traz um questionamento presente no texto de V. 
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Stolcke (1991) que é: se também foi reconhecido que a ideia de “raça” é também 

construção da cultura e da história, qual seria de fato a diferença entre “raça” e 

“etnia”? Para essa autora, a opção pelo uso do termo étnico consistia na verdade 

num eufemismo politicamente conservador uma vez que os preconceitos poderiam 

ser justificados “por uma pretensa relativização das xenofobias em geral, ao mesmo 

tempo que evitaria o tema fundamental das relações de dominação econômica e 

social.” (Arruti, 1997, p.24). 

Banton (1979), no entanto, apresenta uma resposta interessante a essa 

provocação. Para ele a diferença entre o racial e o étnico está no valor atribuído às 

diferenças, pois se na ideia de “raça” está presente o estigma, o valor negativo, na 

perspectiva da etnia a percepção dessas diferenças são vistas como sendo capazes 

de gerar solidariedade e identificação. Com isso 

 

 

 

Um grupo racial tornar-se-ia um grupo étnico a partir do momento em 
que, aceitando a distinção que lhe e imposta pela maioria, passa a 
utilizar-se politicamente dela na formação de agrupamentos 
autônomos ou com interesses e reivindicações comuns. (ARRUTI, 
1997, p. 25 

 

 

 

Embora para fins deste trabalho considere extremamente pertinente essa 

análise de Banton e a proposição sobre “processos de racialização” feita por 

Sansone, como dito no início desse tópico, essa confusão entre as noções e usos 

dos termos “raça” e “etnia” continua persistente. Sendo assim, a pretensão aqui não 

é querer encontrar uma solução para um impasse que já perdura há décadas, mas 

apresentar esse dilema porque consideramos que estar consciente dele é 

fundamental para pensar as Comunidades Remanescentes de Quilombo enquanto 

grupos éticos que são frequentemente racializados por ainda serem vistos como 

sendo exclusivamente negros. 

Como vimos no capítulo 2, em Cariacá, as dúvidas sobre quem é ou não 

quilombola ou quem tem mais legitimidade para ser atendido/a com algum beneficio 
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social do governo em decorrência dessa identidade são muitas e passam por várias 

questões, incluindo a “raça”, pois como relatado por boa parte dos/as 

entrevistados/as ainda existe de alguma forma na comunidade uma idéia de que 

essa identidade se refere aos/às negros/as da família Congo. Ou seja, também em 

Cariacá essa identidade ainda é frequentemente “racializada”, o que pode, em boa 

medida, ser resultante da sua particular formação histórica – marcada por uma forte 

divisão entre senhores e escravos, brancos e negros – e da pouca e recente 

problematização a respeito da identidade quilombola na comunidade. 

 

 

3.3 Algumas questões essenciais sobre a Etnicidade  

                                                             

                                                                                                                                                                                                                                  

Etnicidade, assim como grupo étnico, é um termo da língua inglesa e que 

embora suas primeiras utilizações nas ciências sociais tenham surgido já em 1940, 

foi somente a partir da década de 1970 que ele passou a ser amplamente utilizado 

dentro da sociologia, da antropologia e da política.  

Em Poutgnat e Fernart (2011) é posto que com Barth 

 

 

 

A etnicidade é uma forma de organização social baseada na 
atribuição categorial que classifica as pessoas em função de sua 
origem suposta, que se acha validada na interação social pela 
ativação de signos culturais socialmente diferenciadores.  (p.141)      

 

 

 

E que o campo de estudo da etnicidade é: 

 

 

 

Aquele do estudo dos processos variáveis e nunca terminados pelos 
quais ou atores identificam-se e são identificados pelos outros na 
base de dicotomizações Nós/Eles, estabelecidas a partir de traços 
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culturais que se supõe derivados de uma origem comum e realçados 
nas interações raciais. (p.141) 

 

 

 

Desde já, no entanto, é preciso também ter claro que a etnicidade possui 

várias definições e que há muitas imprecisões entre elas até hoje, inclusive porque 

ora a etnicidade é vista como uma qualidade que faz surgir o grupo étnico, ora ela 

designa a existência dos próprios grupos étnicos.  Para Poutgnat e Fernat (2011), 

esse termo muitas vezes é empregado muito mais como uma categoria que permite 

compreender e argumentar sobre problemas de outras ordens (integração nacional, 

assimilação dos imigrados, racismo, etc.) “do que como um conceito sociológico que 

permite definir um objeto científico” (p. 85)  

Ou seja, além dos conceitos serem múltiplos, ao longo do tempo a etnicidade 

tem se constituído numa categoria utilizada para responder situações diversas que, 

a depender das semelhanças que a análise de um autor pode ter com outras, podem 

ser agrupadas de acordo com as abordagens.  

Nem sempre uma abordagem rompe totalmente com a outra, às vezes é 

possível encontrar pontos de convergência, no entanto, sendo utilizada para analisar 

as Comunidades Remanescentes de Quilombo ou qualquer outra situação ou grupo 

étnico, na perspectiva da etnicidade algumas questões são essenciais e recorrentes 

como: a autoatribuição e a atribuição pelos outros, as fronteiras do grupo, a fixação 

de símbolos identitários que fundam a ideia de origem comum e os traços étnicos 

que são realçados na interação social e é sobre esses quatros pontos que tratarei a 

seguir. 

 

 

1) A autoatribuição e a atribuição pelos outros 

 

 

Durante a pesquisa realizada em Cariacá boa parte dos/as estudantes que 

foram entrevistados/as e que recebem a Bolsa Permanência do MEC relataram que 

sua identidade não é somente questionada pelos membros da  comunidade, mas 
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também por outros/as alunos/as da Univasf, isto é, por sujeitos externos como bem 

evidencia o depoimento de Maria Helena Bizerra. 

 

 

Alguns sabem, outros não, e a gente fica até meio receoso, porque 
existe um preconceito por conta dos nossos colegas porque eles tem 
essa idéia que ser quilombola tem que ser negro e ai eles percebem 
a gente um pouquinho mais claro ai eles acham que a gente ta 
usurpando de um direito que não é nosso então a gente fica até meio 
receoso de dizer que somos quilombolas. (Entrevista realizada com 
Maria Helena Bizerra em maio de 2019) 

 

 

 

Essa situação, com efeito, demonstra bem uma das questões centrais da 

etnicidade apresentada por Barth em 1969 que é a de que a identidade étnica não é 

construída apenas a partir ou de dentro do grupo, mas também da interação do 

grupo com aqueles externos a ele. Ou seja, a autodefinição de um grupo étnico ou a 

declaração de pertencimento a ele se relaciona e é também produto da definição 

externa que se tem sobre ele. É isso que faz a etnicidade ser um processo que está 

sempre em movimento, sempre sendo definido e redefinido. Nesse sentido, 

 

 

 

Um grupo não pode ignorar o modo pelo qual os não membros do 
grupo o categorizam e, na maioria dos casos, o modo como ele 
próprio se define só tem sentido em referência com essa 
exodefinição. (POUTIGNAT e FENART, 2003, p. 143) 

 

 

 

Assim, um grupo étnico só pode existir quando ele mesmo se autodenomina 

enquanto tal e quando os outros o reconhecem por meio de um nome.   Mas a 

pergunta é: quem tem o poder de nomear o grupo? Quem está a produzir essa 

etnicidade? Talvez a resposta mais imediata seja: o próprio grupo! No entanto, 

outras situações podem nomear e dar origem a essas identidades étnicas. Um grupo 
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étnico, por exemplo, pode surgir a partir de uma nomeação que o próprio grupo deu, 

ou de um nome dado por uma elite do grupo ou por partidos políticos e 

pesquisadores, pela designação impositiva e negativa feita por grupos externos a ele 

ou até mesmo em consequência da omissão ou da ação do Estado, como 

acreditamos ser o caso das Comunidades Remanescentes de Quilombo que 

passaram a “existir”, ao menos sob esse signo, a partir do artigo 68. 

 No caso de Cariacá, enquanto uma comunidade rural localizada no município 

de Senhor do Bonfim ela já existe há mais de um século, no entanto, como 

Comunidade Remanescente de Quilombo ela só passou a “existir” depois que ela 

mesma assim se autoreconheceu e quando essa identidade foi reconhecida pelo 

Estado. Vale destacar, no entanto, que a busca por seu reconhecimento enquanto 

remanescente de quilombo, ou seja, sua autoatribuição, talvez por ser uma 

comunidade com um forte traço de miscigenação, mas também marcada por uma 

secular divisão entre famílias, parece não ter se dado a partir de um amplo 

envolvimento e participação dos/das seus/suas moradores/as, mas apenas de um 

pequeno grupo que na época fazia parte da antiga associação de moradores. 

 Esse processo certamente traz implicações na construção da sua identidade 

quilombola, uma vez que o desconhecimento por uma boa parte da comunidade a 

respeito das razões desse autoreconhecimento, assim como do significado e das 

conseqüências advindas desse seu novo status – sejam elas positivas ou negativas 

– pode dificultar na assunção dessa identidade, ou pelo menos numa assunção mais 

consciente e participativa o que, por sua vez, irá complexificar também o movimento 

de autoatribuição e atribuição pelos outros que ocorre dentro da própria 

comunidade, pois esse processo não ocorre somente entre a comunidade e o 

mundo externo a ela, mas entre seus próprios membros, pois aqueles que passam a 

se autoreconhecer como quilombolas necessitam que o restante da comunidade 

valide esse autoreconhecimento. 

 Sem que esse movimento de autoatribuição como Comunidade 

Remanescente de Quilombo em 2004 tenha ocorrido de maneira mais ampla e 

participativa e não tendo Cariacá, ao menos até a problemática trazida pela Bolsa 

Permanência do MEC, sido provocada a pensar a respeito dessa sua  “nova” 

identidade, não é de se estranhar que a identidade quilombola assumida por parte 
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de alguns/mas moradores/as seja vista muitas vezes mais como oportunismo do que 

como algo positivo ou decorrente de um comprometimento político dessas pessoas 

com as lutas da comunidade.  

Assim, as circunstâncias em que o indivíduo escolhe atuar movido pela 

etnicidade podem ser e são frequentemente constrangedoras.  “Qualquer que seja o 

desejo privado do indivíduo ele é submetido pelo condicionamento constrangedor 

dos membros étnicos do mesmo grupo e de outros grupos.” (FENTON, p. 142, 

2003). 

 

 
 

2) As fronteiras do grupo 

 

 

Também como resultado das concepções de Barth, o que passa a ser 

importante na compreensão da etnicidade e dos grupos étnicos não são as 

diferenças culturais entre um grupo e outro, mas sim as fronteiras, ou seja, os 

comportamentos sociais que os grupos estabelecem como relevantes para o 

reconhecimento seja entre um grupo e outro, seja entre os seus próprios integrantes, 

pois a etnicidade e a mobilização das identidades étnicas só acontecem com 

referência a uma alteridade. A organização do Nós ocorre sempre na relação 

dicotômica com Eles.  

Essas fronteiras são produzidas e reproduzidas pelos agentes sociais e por 

isso não são estáveis. No decorrer do tempo elas podem ser alteradas, reforçadas 

ou até desaparecer. Elas são determinadas e constantemente redefinidas a partir da 

interação de fatores internos ao grupo, mas também de fatores externos a ele, 

como, por exemplo, a partir da intervenção do Estado que ao estabelecer leis que 

garantem o reconhecimento de um determinado grupo étnico garantido-lhes direitos 

faz com que as fronteiras entre os membros do grupo ou entre um grupo e outro, 

que outrora foram porosas e atravessadas pela mistura, se tornem mais rígidas e 

sejam alvo de maiores disputas sociais. 

Em Cariacá podemos perceber bem o quanto essas fronteiras foram sendo 

alteradas ao longo da sua história, pois enquanto nas primeiras décadas de sua 
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organização política, sobretudo em torno da antiga associação de moradores, as 

fronteiras estabelecidas como forma de dar sentido àquela mobilização pareciam 

simples e talvez mais entre a comunidade e os grupos externos a ela (as 

comunidades urbanas), a mobilização política que lhe rendeu seu reconhecimento 

enquanto remanescente de quilombo acabou por criar fronteiras mais complexas 

não só entre a comunidade e o mundo externo, mas entre os próprios grupos que a 

compõe, pois o elemento principal que passou a ser realçado e valorizado na luta 

pela certificação  – o passado de sofrimento em decorrência da escravidão – não 

dizia respeito a toda a comunidade, mas a um grupo específico – a família Congo. 

No entanto, embora no primeiro ano do seu reconhecimento tenham já 

ocorrido algumas disputas em torno de quem ou qual grupo deveria conduzir a 

comunidade a partir dali, foi somente em 2014 que pensar sobre quem era ou não 

quilombola passou a se constituir num problema. Ou seja, inicialmente as 

preocupações pareciam dizer mais respeito a qual grupo tinha mais capacidade para 

liderar uma comunidade quilombola e não propriamente à questão da identidade. 

Assim, até as lideranças terem que emitir um documento declarando o 

pertencimento étnico de alguns/mas moradores/as, as fronteiras internas à Cariacá 

enquanto Remanescente de Quilombo pareciam não existir. 

Esse fato, inclusive, fez com que a comunidade tivesse que se voltar também 

para antigas fronteiras, as que por muito tempo separaram a comunidade entre 

senhores e escravos, brancos e negros, Muricys e Congos. Agora, no entanto, a 

questão está mais complexa e não se trata apenas de estabelecer quem faz parte 

da família Congo ou da Familia Muricy, mas de pensar, escolher e construir as 

fronteiras que determinam quem são aqueles/as que fazem parte de Cariacá 

enquanto Comunidade Remanescente de Quilombo. 

 

 

3) A fixação de símbolos identitários que fundam a ideia de origem 

comum. 
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Geralmente os grupos étnicos ao mobilizarem sua etinicidade ou expõem, de 

fato, um passado ou uma realidade que desde sempre existiu, ou constroem  

narrativas de uma origem ou de um passado em comum enquanto fundadores do 

grupo. Essa memória “sobre a qual um grupo baseia sua identidade presente pode 

nutrir-se de lembranças de um passado prestigioso ou ser apenas a da dominação e 

do sofrimento compartilhados” (POUTGNAT e FENART, 2011, p.165). Assim, a 

etnicidade e a identidade étnica parecem de alguma forma, como já apontava 

Weber, estar voltada para o passado, e a crença real ou fictícia numa origem comum 

é umas das suas características principais. Essa origem comum pode ser a religião, 

a língua, a ocupação de um território, a “raça” ou qualquer outro traço que pareça 

ser essencial à constituição do grupo. 

Num esforço de reconstrução de uma continuidade com esse passado, na 

maioria das vezes perdida, esses grupos acabam envolvidos naquilo que Hobsbawm 

e Ranger (1983) chamaram de “invenção das tradições”, ou seja, “uma 

reapropriação de velhos modelos ou antigos elementos da cultura e de memória 

para novos fins [...]” (Arruti, 1997, p. 27 -28) e que muito se aproxima da ideia de 

Etnogênese enquanto construção solidária de uma identidade política com vistas a 

ganhos políticos desenvolvida por Gerald Sider para tratar da questão do 

“aparecimento”, “resurgimento” ou “emergência” de alguns grupos étnicos em 

decorrência da descoberta de alguns direitos.  

A partir das noções de “invenção das tradições” e de “etnogênese” é possível 

perceber que as identidades étnicas são de algum modo inventadas e criadas, 

contudo, a fim de que esse movimento de “criação” não adquira uma conotação de 

falseamento e manipulação é preciso ter claro que esses processos fazem parte da 

constituição de qualquer agrupamento social, pois nenhum grupo consegue viver no 

presente o passado como realmente foi e por isso estão sempre transformando esse 

passado em “tradição inventada”. Isto é, toda tradição é inventada e se tiver sucesso 

ganha uma força histórico-temporal retroativa de explicação do mundo. 

Assim, ainda que o surgimento dessas identidades étnicas e da etnicidade 

apresente um caráter pragmático, instrumental e circunstancial não é possível 

reduzi-las a isso, pois as tradições culturais recuperadas ou o resgate de alguns 

marcos históricos do grupo acabam provocando sentimento de pertencimento, laços 



 

121 

 

de solidariedade, organização política e responsabilidade por um futuro 

compartilhado.  

 Nesse sentido, todo processo de construção ou fortalecimento de identidades 

coletivas tem a ver com a identificação de semelhanças entre os indivíduos. Essas 

semelhanças, como vimos, podem ser as características físicas, um passado 

compartilhado, uma origem ou situação vivenciada em comum. No caso de Cariacá, 

está claro que a cor e a descendência foram por muito tempo os elementos de 

diferença que a mantiveram “dividida” em grupos e que a moveu, ou pelo menos 

moveu grupo de pessoas, a buscar o seu reconhecimento como Comunidade 

Remanescente de Quilombo.  

 Todavia, agora, é preciso que a comunidade se faça algumas perguntas: 

enquanto Comunidade Remanescente de Quilombo, Cariacá deseja enfatizar o seu 

passado ou o seu presente e futuro? Quais são atualmente os elementos comuns 

aos/às seus/suas integrantes capazes de mobilizá-los de forma mais coletiva e não 

mais em grupos? Os elementos da cor, da “raça”, do passado escravista têm sido 

capazes de fortalecer uma identidade coletiva mais coesa, uma maior solidariedade 

entre os/as moradores/as e uma mobilização política mais engajada ou esses 

elementos podem excluir e deixar de fora alguns potenciais companheiros/as de luta 

por não se sentirem suficientemente autênticos/as?  

 Ou seja, estamos diante de uma comunidade quilombola com uma formação 

territorial particular, fortemente miscigenada, com poucos traços culturais e religiosos 

africanos, que buscou sua certificação num momento em que várias comunidades 

quilombolas estavam também no mesmo movimento sem, contudo, envolver 

amplamente a participação dos/as seus/suas moradores/as nesse processo e que 

só recentemente começou a refletir sobre o seu passado, sua diversidade de cores e 

“raças” e as implicações de tudo isso para sua identidade quilombola. Isto é, trata-se 

de uma comunidade que parece estar no início das suas “invenções de tradições” 

enquanto Comunidade Remanescente de Quilombo haja vista que essas invenções 

das quais nos falam Hobsbawm e Ranger geralmente ocorrem quando velhas 

tradições estão em degeneração ou quando há invenções históricas recentes. 
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4) Os traços étnicos que são realçados na interação social.  

 

 

Uma outra característica central para a compreensão da etnicidade 

independente da abordagem é a questão do realce proposta pela corrente 

situacionalista que enfatiza que os traços e a identidade étnica nunca são evocados, 

enfatizados ou atribuídos por acaso, mas sim manipulados de forma estratégica 

pelos agentes que interagem. 

Assim, a questão não é identificar a qual grupo étnico alguém pertence, mas 

porque, quando e como esse indivíduo optou por exibir ou reivindicar seu 

pertencimento étnico, ou seja, a depender do contexto e das pessoas com quem 

essa pessoa se relaciona, uma identidade pode ser escolhida para ser assumida e 

realçada e não outra porque nem sempre a etnicidade é importante numa interação, 

às vezes as relações estão organizadas com base em outros critérios como a 

classe, a religião, o gênero e etc. 

Portanto, quando se trata de etnicidade deve-se ter em mente que a 

identidade étnica é uma entre tantas outras identidades que o individuo pode 

assumir porque as identidades e os sentimentos de pertencimento além de serem 

múltiplos são bastante flexíveis e negociáveis. O movimento feito pelo sujeito, suas 

decisões, a maneira como vai agir no mundo e as escolhas que faz são fatores que 

vão determinar que identidade se sobressai ou é mais utilizada diante das outras, 

inclusive, como argumenta Sansone (2004), além das pessoas que não se 

identificam como uma única identidade étnica, há também aquelas que podem levar 

uma vida feliz sem reivindicar qualquer pertencimento étnico. 

Contudo, é interessante também pensar que nessa assunção ou não das 

identidades étnicas alguns grupos ou alguns membros dos grupos étnicos são mais 

beneficiados com essa flexibilidade e plasticidade do que outros. Assim, a etncidade 

não é flexível e voluntária da mesma forma para todos os grupos étnicos ou para 

todos os integrantes de um grupo.  

É possível, por exemplo, que alguém que faça parte de um grupo étnico 

religioso possa em determinado momento passar a fazer parte de outro sem que 

essa mudança seja identificada por observadores externos, no entanto, um negro, 
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que por qualquer razão venha a negar ou simplesmente não afirme o seu 

pertencimento étnico-racial, dificilmente conseguirá fugir da atribuição dada pelos 

outros com base no seu fenótipo. De mesmo modo, tendo em vista a persistência 

em se pensar as Comunidades Remanescentes de Quilombo como sendo grupos 

hegemonicamente negros, uma pessoa de pele clara ou mestiça que faça parte de 

uma comunidade como essa tem mais flexibilidade na hora de escolher se quer ou 

não assumir essa identidade étnica. 

Fenton (2003) faz uma pontuação importante a respeito dessa flexibilidade 

identitária. Para ele, quando tratamos da etnicidade, é preciso considerar que nesse 

processo podem agir etnicamente tanto os grupos “reais” como os grupos 

“imaginados” porque apesar das identidades étnicas serem, legitimamente, muito 

livres e difusas, existem “blocos reais da população que correspondem 

grosseiramente a esses rótulos” (p.14). Talvez seja essa, inclusive, a questão central 

no desentendimento a respeito de quem poderia ser considerado Remanescente de 

Quilombo nos argumentos e discursos não só das posições ressemantizadoras 

“primoridalista” e “étnico-camponesa”, mas também dentro das comunidades alvo 

dessa política de reconhecimento e da sociedade em geral. 

A situação de Cariacá reflete muito bem essa questão, pois com sua 

constituição história muito particular e hoje visivelmente sendo uma Comunidade 

Remanescente de Quilombo bastante mestiça, não se pode negar que o grupo “real” 

que representa, de fato, aquilo que se supõe terem sido os quilombolas do passado 

é a família Congo, no entanto, existem também outras pessoas que apesar de não 

descenderem dessa família ou não se encaixarem tão “perfeitamente” no estereótipo 

negro, demonstram comprometimento político com as lutas da comunidade, como é 

o caso de Ronaldo Nascimento e de Doraney, essa última, inclusive, tendo tido um 

papel importante antes mesmo da comunidade ser certificada pela Fundação 

Cultural Palmares. Assim, como salienta Sansone (2004), “a dinâmica que cerca os 

processos de identificação étnica é sempre mais variada do que a política efetiva da 

identidade, que tende a não conseguir abranger toda a variedade e a diversidade 

existentes num dado grupo.” (p.294) 

Agora, num país marcado por uma história de quase quatro séculos de 

escravidão onde o racismo está presente cotidianamente em todos os espaços da 
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sociedade brasileira, numa comunidade quilombola formada por famílias que, 

embora vivendo no mesmo território, possuem trajetórias de vida e tons de pele 

distintos, é fato que são os indivíduos de pele mais escura que certamente serão os 

mais atingidos pelas violações e exclusões. Por isso mesmo não podemos esperar 

que num agrupamento social com múltiplas diferenças sociais, econômicas, 

religiosas, políticas e de cor todos os indivíduos possuam o mesmo sentimento de 

pertencimento e o mesmo nível de interesse participação e organização política. É 

preciso estar ciente que  

 

 

 

Nem todos os sentimentos étnicos evoluem para instrumentos 
propriamente políticos de peso. Por essas razões, nem a mobilização 
étnica floresce em todas as situações – como disse oportunamente o 
historiador Anthony Smith, em certa ocasião, “nem toda etnicidade 
vinga” (1990) – nem é fácil chegar a uma teoria da mobilização étnica 
que tenha validade universal. (SANSONE, 2004, p.252) 

 

 

 

No Brasil, há, contudo, um certo sentimento de que essa falta de mobilização 

e participação política por parte das populações excluídas se constitui num entrave 

para a “conscientização” ou emancipação desses sujeitos o que em boa medida é 

explicado como resultado da falta de um histórico de segregação racial legalizado. 

Assim, há uma grande esperança na etnicidade enquanto um movimento libertário e 

emancipador. 

 No entanto, ainda que reconheçamos que intervenções políticas, econômicas 

e sociais promovidas pelas políticas públicas como, por exemplo, a política de 

reconhecimento das Comunidades Remanescentes de Quilombo, possam produzir 

aprendizagem social, fomentar uma maior participação política ou o fortalecimento 

de identidades étnicas, isso não se constitui numa regra, até mesmo porque um 

grupo marginalizado ou discriminado pode reagir a essa situação de várias 

maneiras, inclusive optando por não exibir de forma tão explícita sua identidade 

étnica. Muitas vezes eles podem querer enfrentar esse tipo de opressão a partir da 
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mobilização política de outras identidades como a de classe, a de gênero, a 

geracional, etc. Com isso, podemos dizer que da mesma forma que existem 

racismos ou discriminações, os grupos podem desenvolver diversas formas de 

enfrentar essas situações. 

 

 

3.4 A Etnicidade e sua utlização para compreensão das Comunidades 

Remanescentes de Quilombo 

 

 

A partir do que já foi exposto até agora, pode-se dizer que os argumentos da 

posição ressemantizadora “étnico-camponesa” das Comunidades Remanescentes 

de Quilombo estão assentados numa abordagem da etnicidade que a percebe 

enquanto algo que pode ser mobilizado pelos grupos na busca pelos recursos, poder 

econômico e político. Essa é uma percepção contemporânea da etnicidade que 

busca dar conta dos processos, cada vez mais intensos, de organização dos 

indivíduos com base em linhas étnicas e interesses em comum, portando, uma 

abordagem que pode nos ajudar a compreender não somente o processo que está 

ocorrendo em Cariacá, mas no conjunto das comunidades quilombolas. 

Sob esse ponto de vista, enquanto os grupos étnicos podem ser pensados 

como comunidades de descendência e cultura comum, seja isso real, metafórico ou 

fictício, como já sinalizava Weber, a etnicidade aqui se refere à construção social 

que esses grupos realizam da sua descendência e cultura e à mobilização política 

que eles fazem a partir desses elementos para alcançarem vantagens sociais e 

políticas. Nesse processo, sem dúvida, estão presentes as quatro questões 

essenciais tratadas anteriormente: a autoatribuição e autoatribuição pelos outros, as 

fronteiras do grupo, a fixação de símbolos identitários que fundam a ideia de origem 

comum e os traços étnicos que são realçados na interação social.  

Mas o que faz um grupo ético se mobilizar? Quando essa etnicidade é 

acionada e mobilizada? De acordo com Fenton (2003) o grau de consciência e 

organização política dessa mobilização, ou seja, dessa etinicidade, dependerá mais 

de circunstancias políticas e econômicas externas do que de características culturais 
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e sociais internas ao próprio grupo. Isso explicaria o fato de que algumas 

identidades étnicas podem ficar adormecidas ou podem até mesmo não existir por 

longos períodos até que ocorram mudanças externas que estimulem ou forcem o 

seu aparecimento. Assim, a etnicidade é um processo aberto afetado pela história e 

pelas circunstâncias, talvez por isso devêssemos usar o termo “etnização”, como 

sugere Sansone (2004) já que “estamos lidando mais com uma dinâmica do que 

com uma entidade”. (p.12)  

A respeito dessa mobilização da etnicidade enquanto um mecanismo de luta, 

Poutigart e Fenart (2011), analisam a abordagem de Hecther sobre “colonialismo 

interno” que, embora desenvolvida para explicar etno-nacionalismos, podem ajudar 

a compreender a emergência de grupos étnicos em outros contextos, como as 

Comunidades Remanescente de Quilombo, pois a etnicidade é percebida como uma 

resposta consciente e política dos grupos que objetivam reverter as descriminações 

e as desigualdades a que estão expostos.  

  

 

 

Nas sociedades industriais, o processo de modernização aumentou 
de maneira considerável a desigualdade de distribuição dos recursos 
e do poder entre um grupo central, econômica e politicamente 
privilegiado, e grupos periféricos penalizados no processo de 
modernização, uns e outros localizando-se em nichos ecológicos 
distintos. Na medida em que esta distribuição desigual dos recursos 
e do poder corresponde a uma divisão cultural do trabalho, a 
alocação de papeis diferenciados entre centro e periferia contribuiu 
para o desenvolvimento de identificações étnicas nos dois grupos. (p. 
14) 

 

 

Ou seja, nessa perspectiva, a etnicidade dos grupos de qualquer sociedade 

será mais ou menos influenciada também pela capacidade do Estado em oferecer-

lhes proteção. Portando, marginalização, pobreza, insegurança, invisibilidade 

política, etc., todos esses são fatores que podem fazer as pessoas se mobilizarem 

etnicamente a fim de acessar recursos que durante gerações lhes foram negados. 

Para Arruti (1997), as análises que buscavam compreender as Comunidades 

Remanescentes de Quilombo se aproximaram da noção de etnicidade em meio à 
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problematização a respeito do seu movimento de autoconstituição como grupos 

sociais e culturais que buscavam se diferenciar dos demais a partir do que se 

convencionou chamar de processos de etnogênese, já apresentado aqui no capítulo 

1. 

Nesse sentido, Almeida (1998) destaca que as mudanças nas concepções de 

etnia e grupos étnicos que passaram a dar ênfase ao seu surgimento ou 

ressurgimento a partir da organização política para a disputa de recursos materiais 

ou simbólicos, alertando, portanto, para a sua instrumentalidade e situacionalidade, 

foram fundamentais para compreender o fenômeno das Comunidades 

Remanescentes de Quilombo, que assim como os indígenas emergentes no 

Nordeste durante os anos de 1980, passaram a ser analisadas a partir das 

perspectivas de “novas etnias” ou de “nova etnicidade”. Ou seja, grupos que estão 

ou construindo ou fortalecendo suas identidades e autoconsciências coletivas como 

estratégia para obtenção de ganhos perante o poder público. 

Passar a analisar nas Comunidades Remanescentes de Quilombo as 

questões da autoatribuição, das fronteiras, das narrativas da origem em comum (que 

como visto pode ser uma religião, uma língua, a ocupação de um território, a “raça”, 

um passado virtuoso ou mesmo de sofrimento, etc.), e a flexibilidade e realce na 

assunção da identidade étnica, tudo isso foi uma grande virada nos estudos sobre 

essas comunidades porque a partir desse momento passou-se principalmente a se 

defender que, enquanto grupos mobilizados etnicamente principalmente para fins 

políticos, os critérios para estabelecer o pertencimento (as fronteiras) às 

comunidades não seriam exclusivamente o parentesco, os laços consangüíneos, a 

“raça”, a origem comum ou a relação com o passado de escravidão, pois poderiam 

existir nesses agrupamentos outros fatores e práticas mais fortes para o 

desencadeamento da solidariedade e da organização política. 

Além disso, uma outra questão importante que surge a partir dessa ampliação 

no uso do termo etnia e etnicidade para a análise das comunidades objeto do artigo 

68/CF88 é a possibilidade de se questionar e retirar de cena o poder arbitrário do 

classificador externo passando a interessar a partir dali as classificações elaboradas 

pelos próprios sujeitos a partir dos seus próprios conflitos. Assim, em tese, não 

caberia aos intelectuais, ao Estado e suas instancias administrativas ou a qualquer 
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outro grupo externo o poder de autorizar ou de vetar a identidade dessas 

comunidades ou dos seus membros, mas sim às próprias comunidades que 

pleiteavam esse reconhecimento.  

Certamente muitos apontam para o fato de que isso daria muita margem para 

a manipulação excessiva dessas identidades, no entanto, mesmo cientes desse 

risco e ainda sem muitas respostas de como resolvê-lo, nos parece, como 

argumentava Almeida (1996), “um absurdo sociológico imaginar que alguns 

classificadores nostálgicos queiram tentar colocar ‘cada um em seu lugar’ tal como 

foi definido pelo nosso mito de três raças de origem.” (p. 69) 

Nesse sentido, é preciso falar também que num país extremamente 

miscigenado, portanto sem distinções “raciais” e fenotípicas muito claras entre 

algumas pessoas, principalmente em algumas regiões do país como no Nordeste, 

por exemplo, analisar e defender as Comunidades Remanescente de Quilombo sob 

a perspectiva da etnicidade e não exclusivamente como aquilo que sobrou de um 

passado escravista baseado na cor e na ideia de “raça” contribui para que não se 

instalem verdadeiros tribunais “raciais” arbitrários dentro do Estado, das próprias 

comunidades e da sociedade em geral.  

Assim, muito embora o Decreto 4.887/2003 considere como Comunidades 

Remanescentes de Quilombo os grupos étnico-raciais com trajetória histórica com 

presunção de ancestralidade negra, o que imediatamente nos remete à questão da 

“raça”, o que se tem defendido é que a identidade étnica e a etnicidade acionada 

pelas Comunidades Remanescentes de Quilombo podem ocorrer através de um 

compromisso parcial ou integral com a “raça”, mas também pode se dar sem 

nenhum apelo a essa categoria, porque como vimos  a assunção da identidade 

quilombola e a disposição para atuar nessa causa pode estar combinada e 

relacionada a outros compromissos de fidelidade. Ou seja, a etnicidade das 

Comunidades Remanescentes de Quilombo pode, portanto, existir com ou sem 

adesão ao discurso da “raça”.  

Diante disso, acredito que a maior contribuição da introdução da perspectiva 

na etnicidade no debate das Comunidades Remanescentes de Quilombo tem sido 

nos ajudar a tentar romper com a ideia de que elas sejam essencialmente grupos 

organizados com base no reconhecimento de diferenças que estão no corpo ou na 
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cultura, cuja explicação está no passado, para passar a percebê-las enquanto 

grupos que estão se organizando e produzindo demandas e projetos hoje de modo 

que sua “vinculação e razão de ser está no futuro.” (Arruti, 1997, p. 25) 

 

 

Considerações finais  

 

 

Em vários trabalhos acadêmicos que tratam das Comunidades 

Remanescentes de Quilombo, a luta pela terra é um dos ou o principal desafio para 

esses grupos, contudo, como buscamos evidenciar no capítulo 1, os quilombos 

brasileiros foram constituídos de diversas formas antes e após a abolição da 

escravidão. Sendo assim, acredito que cada comunidade que hoje é reconhecida 

como remanescente de quilombo possui muitas particularidades na sua formação, 

organização econômica, social e política o que, certamente, traz para elas desafios 

distintos.  

No caso de Cariacá, por exemplo, a luta pela terra quase não aparece nos 

discursos dos/as seus/suas moradores/as. A respeito desse assunto, Valmir dos 

Santos informou que há um tempo buscou dar inicio a essa discussão na 

comunidade convidando uma equipe do INCRA para alguns esclarecimentos numa 

reunião agendada especificamente com esse propósito. O encontro, no entanto, foi 

pouco positivo, pois os técnicos do referido instituto mais assustaram do que 

incentivaram os/as participantes a lutarem pela demarcação do território de Cariacá. 

Assim, embora a comunidade ainda não tenha tido suas terras demarcadas e 

muitas famílias não tenham mais sequer onde plantar – uma vez que no passado 

tiveram que se desfazer de suas propriedades ou vendendo a preços muito baixos 

ou até mesmo trocando por alimentos para sobreviver a períodos de extrema 

escassez de recursos –, o único entrevistado que falou de forma mais contundente a 

respeito da titulação do território de Cariacá enquanto um problema que deveria ser 

enfrentado foi Ronaldo do Nascimento que também faz sempre questão de 

denunciar o processo de exploração das riquezas naturais da comunidade 

provocada pela pedreira Pelegrini.  
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Nesse sentido, seja por medo, por uma escolha dos/as moradores/as, por não 

haver conflitos explícitos e violentos na disputa de terras, e/ou ainda por falta mesmo 

de conhecimento de que a garantia da propriedade definitiva dos territórios que os 

remanescentes de quilombo ocupam foi a razão de ser do artigo 68 e da política de 

reconhecimento dessas comunidades, a conquista da terra parece não se constituir 

num problema central para Cariacá. 

De maneira geral, os desafios apresentados pelas pessoas entrevistadas têm 

a ver com o acesso a emprego e com a melhoria nos serviços de saúde e educação 

ofertados pelo poder público. No entanto, vários/as participantes da pesquisa 

também elegeram a falta de união dos/as moradores/as e seu pouco envolvimento 

com as questões coletivas e com a temática quilombola como sendo o principal 

desafio para a comunidade atualmente. 

 Penso que essa falta de união da qual os/as participantes falaram é, na 

verdade, a fragilidade da identidade coletiva da comunidade e que talvez isso seja 

decorrente de uma série de fatores que vão desde a formação histórica de Cariacá, 

marcada por uma forte separação entre famílias, entre senhores e escravos, entre 

brancos e negros, até a forma como se deu o processo de organização política para 

a obtenção do reconhecimento da comunidade como remanescente de quilombo 

que, como vimos, ocorreu de maneira pouco participativa. 

Nesse sentido, ainda que o Programa Bolsa Permanência do MEC tenha 

provocado uma série de desconfortos na comunidade, acredito que ele foi 

importante não somente porque fez com que algumas lideranças repensassem 

aquilo que compreendiam como remanescente de quilombo, mas também porque 

proporcionou a outros atores, que não estiveram envolvidos nas discussões que 

antecederam a certificação da comunidade, uma certa reflexão sobre esse processo 

e seus desdobramentos e começassem, pela primeira vez, a formular suas 

proposições, não sobre aquilo que foram os quilombos no passado, mas aquilo que 

pode ser uma Comunidade Remanescente de Quilombo hoje. 

 

 
Atualmente eu já acho que o quilombo ele não precisa ter apenas 
pessoas negras, pessoas que vivam ali da mesma cultura de 
antigamente, porque antigamente eu tinha essa idéia [...], mas não, a 
gente precisa também trazer pra gente, não de forma imposta, mas a 
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cultura também predominante que está agora, né? A modernidade 
tem que chegar até a gente. (Entrevista realizada com Jemima Félix 
dos Santos em maio de 2019) 
 
 
Eu acho que é uma comunidade que antes foi um quilombo e que 
hoje continua tendo descendentes dessas pessoas que moravam lá 
e que é bem misturada, né? Que hoje misturou e tem vários tipos de 
pessoas, várias raças. (Entrevista realizada com Kênia Tayná 
Meireles Almeida em maio de 2019) 

A meu ver, uma comunidade quilombola é um micro território contido 
dentro de outro território, onde um grupo de pessoas que 
historicamente foram sabotadas e roubadas no seu direito de exercer 
sua cultura (dança, luta, musica, dentre outras), de praticar sua 
culinária, de estar livre não somente pela lei, mas como também no 
meio social, buscarem por meio da manifestação política acesso a 
infraestrutura básica, saúde e educação de qualidade, projetos para 
a diminuição da desigualdade entre oprimido (negros, índios e 
brancos pobres) e opressor (latifundiários, e senhores das terras e 
donos do meio de produção), direito a inclusão social utilizando sua 
cultura em diferentes locais que antes não eram permitidos. Só que 
as comunidades aceitas como quilombolas na atualidade, ocorrem 
por meio da manifestação de um grupo de pessoas com objetivos 
comuns que consigam comprovar que os habitantes daquela área 
estão naquela localidade há varias gerações. (Entrevista realizada 

com Jadson Costa Nascimento Junior em maio de 2019) 
 
Se eu moro aqui, mesmo que eu não sou filha daqui, como eu não 
sou, mas que corro atrás de ideais, corro atrás de melhoras pra 
minha comunidade, eu sou quilombola sim e toda minha comunidade 
é, então não deve ser restrito só a quem é sócio da associação 
quilombola. (Entrevista realizada com Doraney Souza Gomes em 
maio de 2019) 

 
Eu acho que é uma comunidade que é quilombola e que foi 
constituída por pessoas que usaram aquele local como refúgio, mas 
que não tem como moradores apenas as pessoas negras e sim 
todas aquelas pessoas que acharam naquela comunidade um 
conforto e um local legal pra morar e que essa comunidade pode ser 
constituída por várias raças desde que essas pessoas respeitem a 
comunidade quilombola e se considerem quilombola. (Entrevista 
realizada com Maria Helena Vieira Bizerra em maio de 2019) 
 
Na minha visão uma comunidade remanescente de Quilombo são 
meio que "fragmentos de um único Quilombo", é cm se fosse os 
vários filhos de uma única mãe, cada um cm sua força, e suas 
peculiaridades. Onde juntos corroboram uma riqueza inestimável de 

conhecimento e cultura. (Entrevista realizada com Larissa de 
Oliveira Sousa Juvino em maio de 2019) 
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Na minha opinião, uma comunidade remanescente, é uma 
comunidade constituída por uma população de maior parte negra, a 
grande parte vem da mesma família descendentes dos mesmos 
ascendentes, eles tem sua própria cultura. (Entrevista realizada com 
Fredson Ramon Lopes Guimarães Almeida em maio de 2019) 
 
 
Pra mim, hoje uma comunidade remanescente [...] foi essa 
comunidade dos quilombolas, dos negros, dos escravos e ai eles 
viveram aqui [...] eles deixaram descendência, então o lugar ele 
existiu, a história está aqui [...] então hoje uma comunidade 
quilombola é uma comunidade que guarda uma lembrança, uma 
história, um fato, por mais que isso hoje não seja passado, por mais 
que as pessoas hoje não saibam, eu tenho certeza que as pessoas 
aqui não sabem, principalmente a criançada. (Entrevista realizada 
com Maria De Lourdes Vieira Bizerra em maio de 2019) 

 
Se eu tivesse que dizer assim numa frase o que é uma comunidade 
quilombola eu diria justamente que é a comunidade da diversidade, é 
a comunidade que é capaz de reunir brancos, negros, pardos, 
amarelos, mas que tem um costume, uma forma de vida, que tem 
características únicas, numa diversidade, mas que são 
características peculiares do nosso povo, a nossa forma de falar, a 
nossa forma de vestir, a nossa forma de lidar com problemas e com 
conflitos. (Entrevista realizada com Ronaldo do Nascimento em maio 
de 2019) 

 

 

 

Interessante perceber como na fala desses/as entrevistados/as aparecem 

entrelaçadas questões relativas ao passado, ao presente e ao futuro. A valorização 

da história, da raça, da descendência, mas também o enaltecimento da 

modernidade, da mestiçagem, da mobilização política, da autoatribuição e da 

diversidade. Ou seja, aquilo mesmo que o termo “Remanescente” parece sugerir, 

isto é, a presença do passado sem deixar de reconhecer que ocorreram mudanças 

que também precisam ser consideradas. 

Sendo assim, embora algumas instituições e profissionais possam orientar a 

comunidade na condução e resolução dos conflitos decorrentes desses dilemas 

identitários, acredito que não cabe a esses sujeitos intervir na realidade de Cariacá 

para, usando parâmetros de outras comunidades, estabelecer quem ali é ou não 

quilombola ou quais são as pautas coletivas da comunidade capazes de promover 

melhor sua “etnização”. Acredito que essa é uma tarefa que cabe apenas à própria 
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comunidade, mas que é preciso que ela esteja consciente que esse processo 

certamente não ocorrerá sem discussões, desentendimentos ou disputas, pois é 

disso também que toda história é feita. 

Desse modo, se para seus/suas moradores/as um dos principais desafios de 

Cariacá atualmente é mesmo a busca de uma maior unicidade em torno dos seus 

objetivos enquanto Comunidade Remanescente de Quilombo acredito que seja 

preciso que ela mesma comprometa-se a pensar sobre essa identidade talvez 

buscando encontrar aquilo que é idêntico, ou ao menos semelhante, à maior parte 

das suas famílias e que seja capaz de mobilizá-las em torno de propósitos mais 

coletivos e não mais dos seus subgrupos, sem, contudo, deixar de valorizar a sua 

diversidade, qualidade tão importante e capaz de fecundar ricas e interessantes 

formas de convivência e de Ser Comunidade Remanescente de Quilombo.  

Considerando que este trabalho é o resultado de uma pesquisa empreendida 

por uma assistente social como forma de responder a algumas inquietações 

surgidas no seu cotidiano profissional enquanto uma agente do poder público, 

gostaria de destacar que atuar na execução ou formulação de políticas públicas, 

sobretudo daquelas onde há uma transferência direta de recursos, traz para os/as 

assistentes sociais uma imensa responsabilidade no momento de selecionar o 

sujeito alvo da ação do Estado, seja pela insuficiência de recursos diante da enorme 

demanda, seja pela fiscalização cada vez mais rígida dos órgãos de controle 

governamental, seja pelo crescimento do controle social exercido pela própria 

sociedade – embora nem sempre esse se dê em decorrência de uma consciência 

cidadã, mas do preconceito e forte desconfiança de irregularidades que há em torno 

de políticas públicas desse tipo haja vista que de algum modo elas desconstroem 

em muito os mitos da democracia racial e da meritocracia ainda tão presentes em 

nosso país. 

Nesse sentido, os/as assistentes sociais estão sempre envolvidos numa 

tensão que é buscar garantir o acesso aos direitos e às políticas públicas ao maior 

número de indivíduos demandantes, mas sempre atentos/as para não incorrerem 

em erros graves que possam ser passíveis de processos administrativos e judiciais 

contra as instituições nas quais exercem sua prática. No entanto, num cotidiano 

profissional extremamente atarefado e sem que ocorra a devida reflexão intelectual 
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da sua prática e das demandas sempre novas com as quais está sempre atuando, é 

possível que muitas vezes esses/as profissionais desenvolvam suas análises e 

atuação de maneira policialesca. 

Dessa forma, tendo em vista que foi somente após sete anos de formação 

que passei a ter que atuar, através do Programa Bolsa Permanência do MEC, com 

sujeitos que se autoafirmavam como quilombolas e que minha  pouca aproximação 

com as discussões teóricas em torno das questões da identidade, das Comunidades 

Remanescentes de Quilombo e dos conceitos indispensáveis para a sua 

compreensão, como raça, grupos étnicos, etnicidade, podiam fazer com que minha 

atuação se desse atravessada por preconceitos e senso comum,  decidi ingressar 

no Programa de Pós-Graduação em Extensão Rural com o objetivo de desenvolver 

essa pesquisa e, com isso, qualificar minha atuação com essas populações, pois 

como bem coloca Iamamoto (2014) o exercício da profissão de assistente social 

 

 

 

exige um sujeito profissional que tenha competência para propor e 
negociar com a instituição os seus projetos, para defender o seu 
campo de trabalho, suas qualificações e atribuições profissionais. 
Requer ir além das rotinas institucionais para buscar apreender, no 
movimento da realidade e na aproximação as forças vivas de nosso 
tempo, tendências e possibilidades aí presentes passíveis de serem 
apropriadas pelo profissional e transformadas em projetos de 
trabalho profissional. (p. 611) 

 

 

 

Posto que meu trabalho com sujeitos oriundos de Comunidades 

Remanescentes de Quilombo nunca havia se dado no espaço próprio de vida 

dessas pessoas, o objetivo principal deste trabalho foi conhecer de perto o que era 

uma comunidade desse tipo, sua constituição no passado, mas, sobretudo, o seu 

presente após seu reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares. Nesse 

sentido, acredito que a pesquisa de campo alcançou satisfatoriamente todos os seus 

objetivos específicos que eram conhecer o passado histórico de Cariacá, suas 

manifestações culturais e religiosas, as atividades econômicas, sua organização 

política, o acesso às políticas públicas, o processo para a obtenção da certificação e 
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as principais mudanças e/ou conflitos que surgiram em decorrência do seu 

reconhecimento como comunidade quilombola. 

 De toda forma, acredito que o ponto mais importante desse trabalho foi 

evidenciar as dúvidas e conflitos que passaram a existir em Cariacá para 

estabelecer quem é ou não quilombola haja vista as particularidades da sua 

formação histórica. Vale destacar, no entanto, que essa não foi uma questão 

inicialmente pensada para ser abordada de maneira mais detalhada, pois sobre esse 

assunto nos interessava apenas pensar como os/as moradores/as daquela 

comunidade estavam construindo sua identidade quilombola, contudo, foi em campo 

e fazendo uso dos conceitos de grupos étnicos e etnicidade que pude compreender 

que estabelecer as fronteiras que distinguem um indivíduo do outro ou um grupo do 

outro, seja dentro do mesmo território ou entre o território e o mundo externo a ele, é 

o movimento próprio da construção da identidade coletiva mobilizada politicamente 

pelos grupos na disputa por recursos e poder.  

Por ter me proposto a pesquisar e analisar uma situação com base em 

conceitos ainda pouco aprofundados na literatura do Serviço Social que trata das 

Comunidades Remanescentes de Quilombo, boa parte da bibliografia utilizada neste 

trabalho é do campo da antropologia e que acabou por exigir de mim um esforço 

intelectual muito maior do que eu havia previsto, no entanto, sem dúvida, essa 

experiência intelectual interdisciplinar foi extremamente enriquecedora por me 

mostrar o quanto o Serviço Social, teoricamente alimentado pela tradição marxista e 

cuja compreensão da história se dá, sobretudo a partir das classes sociais, em muito 

pode ganhar se cede espaço às reflexões de outras áreas de conhecimento e 

correntes de pensamento que vêem a sociedade, a emancipação e outros sonhos 

coletivos menos estruturados. 

 Desse modo, sinto-me imensamente agradecida por ter tido, através de 

Cariacá, a possibilidade de aprender sobre a política de reconhecimento das 

Comunidades Remanescentes de Quilombo, as semelhanças, mas também as 

particularidades que envolvem o “surgimento” e organização política desses grupos, 

e, sobretudo, a respeito da problemática da identidade que talvez não seja um 

dilema apenas experimentado pelas comunidades quilombolas, mas por toda a 

nossa sociedade atual que parece não mais possuir um núcleo ou uma categoria 
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central que produza identidades fixas, mas uma infinidade de centros capazes de 

fomentar identidades, que questionam a produção generificada do sujeito como se 

fossemos todos iguais e que tornaram política a subjetividade, a particularidade e a 

identidade. 

Acredito que muitas vezes, numa preocupação mais pragmática de 

operacionalização de alguns direitos e resolução de alguns conflitos, não somente 

os/as profissionais que atuam nas políticas públicas destinadas aos grupos que 

reivindicam identidades, mas também os próprios sujeitos demandantes dessas 

ações, acabam ansiosos por encontrar soluções imediatas e respostas mais 

objetivas, precisas e seguras na hora de definir quem é quem. Contudo, se tratando 

de identidade, penso que é necessário estarmos mais preparados/as para encarar 

situações ou pensar soluções que talvez exijam um meio termo e que rejeitem a 

sedução das fronteiras nítidas e das fronteiras vagas.  

Sendo assim, se é verdade que o uso das noções de grupos étnicos e 

etnicidade para a compreensão das Comunidades Remanescentes de Quilombo não 

representam um consenso entre os estudiosos, a militância e as próprias 

comunidades e que ainda não temos muitas respostas sobre como resolver as 

implicações das fronteiras vagas, o fato é esses dois conceitos são fundamentais 

para enfrentarmos ao menos a tentação perigosa das fronteiras nítidas num país 

com inúmeras diferenças culturais e de relações raciais tão complexas. 

 Ao fim desse processo de pesquisa e escrita, a conclusão que chego, 

embora provisória, é que Ser Comunidade Remanescente de Quilombo não é nem 

nunca será algo dado, mas uma identidade cotidianamente construída por esses 

grupos que assim se autodefinem em meio a um emaranhado de disputas e 

relações de poder.  Espero que com esse trabalho eu possa de algum modo 

contribuir para a discussão identitária presente em Cariacá e também para a 

ampliação de conhecimentos dos/as assistentes sociais, dos/as extensionistas 

rurais, dos/as docentes e discentes que atuam como essas comunidades e/ou que 

se interessam por essa temática/agenda/pauta.   
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ANEXO: LISTA DE PESSOAS ENTREVISTADAS OU COM AS QUAIS SE 
MANTEVE CONTATO DURANTE O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 
 
 
 

1. ADAILTON COSTA DE SOUZA  
 
2. ADELAIDE FRANÇA DIAS 
 
3. ANAIDE DO MONTE 

 
4. DORANEY SOUZA GOMES 

 
5. FREDSON RAMON LOPES GUIMARÃES ALMEIDA 

 
6. GENÉSIO BISPO DOS SANTOS  

 
7. IVOMAR GITÂNIO 

 
8. JADSON COSTA NASCIMENTO JUNIOR 

 
9. JEMIMA FÉLIZ DOS SANTOS 

 
10.  JOSÉ NUNES DA SILVA BISPO (CONGÁ) 

 
11.  KÊNIA TAYNÁ MEIRELES ALMEIDA 

 
12.  LARISSA DE OLIVEIRA SOUSA JUVINO 

 
13.  LIGIA CRISTIANE DE FREITAS SILVA 

 
14.  LUÍS FERNANDO ALVES LOPES DA SILVA 

 
15.  LUCIANA FERREIRA DE FREITAS (DONA LUCI) 

 
16.  MANUELLA RODRIGUES DIAS 

 
17.  MARIA HELENA VIEIRA BIZERRA 

 
18.  MARIA DE LOURDES VIEIRA BIZERRA 

 
19.  NELSON MURICY 

 
20.  MARIA JOSÉ NASCIMENTO MONTE 

 
21.  VANICLEIA RODIGUES DE SOUSA LIMA  

 
22.  ROSÂNGELA GOMES DE OLIVEIRA (NINHA)  
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23.  RONALDO NASCIMENTO DE SOUZA 

 
24.  ROSANA DAMASCENO DE ARAÚJO 

 
25.  UBIRAJARA DE JESUS 

 
26.  VALMIR DOS SANTOS 

 
 


